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 المسلك القريب 
 لكل سالك منيب

للحبيب  اإلماـ طاىر بن ُحسين 
 بن طاىر باعلويا

 رحمو اهللُ تعالى وأرضاه آمين
 ىػ ٕٔٗٔ -ىػ  ٗٛٔٔ

 ىػ ٖٗٗٔمحـر 
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 المسلك القريب  
 لكل سالك منيب

 
إْف شئَت َتحَظى ِبِرَضى الُمجْيبِ 

 وتَػْقَتِدي بالُمصػطَػَفى الحبيبْ  
 اِلِك الُمنيبْ وُتسػَمَّػى بالسَّػ    

 فاعمػْل بما في الَمْسَلِك القريبْ 



 ٖ    قريب المسلك ال 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي جعل ذكَرُه    

ُطمأنينًة للقلوب ، َوِجآلًء لها عن 
رَْيِن الذنوِب ودنِس العيوب  
وَمطردًة للَوْسواِس الخّناِس 
الَكُذوب ، وسببًا مَوصّْبًل إلى  
   كشِف األسراِر وُمطالعِة الغيوب

والصبلُة والسبلـُ على سيِدنا 
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محمٍد الداعي إلى كلّْ أمٍر 
محبوب ، وفعٍل مطلوب ، وعلى 
آِلِو وأصحاِبِو الُمقتفين سبيَلو 

 على خيِر ُأسلوب .
} مسلٌك وبعد ، فهذا :    

 قريب ، لكلّْ سالٍك منيب {
يشتمُل على أذكاٍر عديدة ، 
ودعواٍت فريدة ، تسهُل المواظبُة 
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تميُل النفوُس األبيُة عليها ،  و 
إليها ، َيِخفُّ عليها تكرارُىا 
وتظهُر عن ُقرٍب فيها آثارُىا ، 
وتشرُؽ عليها أنوارُىا ، ثوابُها 

والسرُّ  عظيم ، وقدرُىا فخيم ، 
كلُّ السرّْ في االحتساب ، الذي 
ىو طلُب الثَّواب وقصُد 
االقتراب من ربّْ األرباب مع 
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 شهوِد القصور ، ورؤيِة المّنةِ 
، فبذلك تزكو للعزيِز الغفور 

األعماُؿ ، وتُناؿ اآلماؿ ويطيُب 
الحاُؿ والمآُؿ ، }وما يُلقَّاىا إالّ 
الذين صبروا وما يُلقَّاىا إاّل ذو 
حٍظ عظيم{ واهلُل يدعو إلى دار 
السبلـ ، ويهدي َمْن يشاء إلى 

 صراٍط مستقيم .
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ولنذكَر المراَد من األوراد ،   
الجواِد ، ُمستعينين بالملِك 

ُمبتدين من االستيقاظ ، فنقوؿ :  
ينبغي لئلنساف أْف يستيقَظ وقَت 
الّسحِر قبَل الفجِر ، فيستاَؾ 

:} الحمُد هلِل الذي أحيانا ويقوؿ 
بعَد ما أماتنا وإليو النشور ، 
الحمُد هلِل الذي ردَّ عليَّ روحي 



 ٛ    قريب المسلك ال 

وعافاني في جسدي وأِذَف لي 
 بذكرِِه ، الحمُد هلِل الذي خلقَ 

النوـَ واليقظَة  الحمُد هلِل الذي 
بعثني سالمًا سويًّا ، أشػهُد أّف اهلَل 
ُيحيى الموتى وىو على كلّْ شػٍئ 
قديٌر ، ال إلَو إاّل اهلُل وحَدُه ال 
شريَك لو ، لو الُملُك ولو الحمُد 

 *وىو على كلّْ شٍئ قدير 
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سبحاف اهلِل و الحمُد هلِل وال إلَو 
وال حوَؿ   إاّل اهلُل واهلُل أكبرُ 

،  والقوَة إاّل باهلِل العلي العظيمِ 
إاّل أنت ُسبحانَك اللَُّهمَّ  الإلوَ 

وبحمِدَؾ أستغفُرَؾ لذنبي 
وأسأُلَك رحمَتَك ، ربّْ زدني 
علمًا وال تُزِْغ قلبي بعد إْذ 
ىديتني وَىْب لي من لُدنَك 



 ٓٔ    قريب المسلك ال 

رحمًة إنَك أنَت الوىَّاب {  ثم 
 ينظُر إلى السماِء ويقرُأ إْف لم

يكْن ُجُنبًا آخر آؿ عمراف وىو: 
{          
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        ، } ويقوُؿ عنَد
} الحمُد هلِل الذي   لبِس ثيابو:

كساني ىذا ورزقنيو من غيِر 
حوٍؿ مّني وال ُقوٍة ، اللَُّهمَّ إني 
أسأُلَك من خيرِه وخيِر ما ىو لو  
وأعوُذ بَك من شرّْه وشرّْ ماىو 

ُمنتعبًل  ثم ليقصَد الخبلءلو{ ، 
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ستور الرأِس ُمقدمًا ُيسراه قائبًل مَ 
عند الدخوؿ : }بسم اهلل ، اللَُّهمَّ 
إني أعوُذ بك من الُخُبِث 
والخبائِث ، وأعوُذ باهلل من 
الرجس النجس الخبيِث الُمخبث 
الشيطاِف الرجيم { وعند الخروج 

 قوؿ : }ُغفرانَك يُقدّْـ يُمناه وي



 ٜٔ    قريب المسلك ال 

الحمُد هلِل الذي أذىَب عّني ما 
  .بقى عليَّ ما ينفُعني { يؤذيني وأ

يقوؿ : } اللَُّهمَّ  وبعد االستنجاء
طّهر قلبي من النفاؽ وحصّْن 
فرجي من الفواحش { ، ثم إْف 
أمكنو أف يتطّهر في البيت فهو 
األفضل ، فليتطّهر طُهرًا كامبًل 
بآدابو وُسننو ، وليقْل بعده : 
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أشهُد أْف ال إلَو إاَل اهلَل وحده ال 
هُد أفَّ محمداً شريَك لو  وأش

عبُدُه ورسولُُو ، اللَُّهمَّ اجعلني من 
التػَّوَّابين واجعلني من اُلمتطهرين  
واجعلني من عباِدَؾ الصالحين ، 
ُسبحانك اللَُّهمَّ وبحمدؾ ، أشهُد 
أْف ال إلو إاّل أنت أستغفُرَؾ 
وأتوُب إليَك ، وصّلى اهلُل على 
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نا محمٍد وآِلِو وصحِبِو سيد
ُأ } إنّا أنزلناه في ويقر   .وسلَّم

ليلِة القدر * وما أدراؾ ما ليلُة 
القدر * ليلُة القدر خير من ألف 
شهر * تنزؿ المبلئكة والروُح 
فيها بإذف ربّْهم من كل أمر * 
سبلـ ىي حتى مطلع الفجر { 
ويقوؿ : } اللَُّهمَّ اغفر لي ذنبي 
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و وسّْْع لي في داري ، وبارؾ لي 
زويَت في رزقي وال تفتنّْي بما 

عّني { ثم يصلّْي ركعتين ينوي 
بهما ُسنة الوضوء ، وإْف كاف في 
المسجد نوى التحيَة معها ، 
ويقرُأ في األولى بعد الفاتحة 
}ولو أنهم إْذ ظلموا أنفَسهم 
جاءوَؾ فاستغفروا اهلَل واستغفَر 
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لهم الرسوُؿ لوجدوا اهلَل توَّاباً 
رحيمًا { ويقوؿ استغفر اهلل 

رُأ الكافروف ، وفي )ثبلثاً( ثم يق
الثانية بعد الفاتحة }ومن يعمْل 
سوءًا أو يظلم نفسو ثم يستغفِر 

، اهلَل يجد اهلَل غفورا رحيما { 
 )ثبلثاً( ، ثم ويقوؿ استغفُر اهللَ 

 .يقرأُ اإلخبلص 
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} اهلُل أكبر   فإذا فرغ قاؿ : 
)عشرًا( * الحمُد هلل )عشرًا( * 
 ال إلو إاّل اهلل )عشرًا( * أستغفرُ 

اهلَل )عشرًا( * سبحاف اهلل 
وبحمده )عشرًا( * سبحاف 
الملك القدوس )عشرًا( * اللَُّهمَّ 
إني أعوُذ بك من ضيق الدنيا 
وضيق يـو القيامة )عشرًا( { ثم 



 ٕ٘    قريب المسلك ال 

يقرُأ : }إّف في خلق السموات 
... إلى آخر سورة آؿ عمراف { 

ثم إْف لم يكن قرأىا  قبُل ، 
 ،يصلي الوتَر إحدى عشرة ركعًة 

يقرُأ في كل ركعٍة َمقرئَين أو ثبلثًة 
أو أقلَّ أو أكثر إْف كاف حافظاً 
للقرآف يبتدُئ من أوِلِو إلى أف 
يختَمو وإْف لم يحفظ قرأ ما 



 ٕٙ    قريب المسلك ال 

يحفظو كالُجُرِز ويس والدخاف 
والواقعة وتبارؾ الذي بيده 
الُملك وإاّل كرَّر من اإلخبلص 
في كلّْ ركعٍة ما تيّسر عشرًا أو 

حسب النشاط  أقَل أو أكثرَ 
  والهمَّة ، ىذا في الثماف الركعات

وأما الثبلث األخيرُة فبل يقرُأ فيها 
وىو }سبّْح اسم ربّْك إاّل ما ورَد 
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الكافروف و اإلخبلص األعلى { و 
والمعوذتاف ، ويقنُت في اعتداِؿ 
األخيرة ، فقد استحسنو جماعٌة 

عي من العلماء وعملوا بو ، ويُرا
 ا استطاع في صبلتو من السنن م

: }اهللُ  ويقوؿ بعد تكبيرة اإلحراـ
أكبر كبيرًا والحمد هلل كثيرا 
وسبحاف اهلل ُبكرًة وأصيبًل ، 
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وجَّْهُت  وجهَي للذي فطر 
السمواِت واألرَض حنيفًا ُمسلماً 
وما أنا من المشركين ، إف 
صبلتي وُنُسكي ومحياي ومماتي 
هلل ربّْ العالمين ، ال شريَك لو 

وأنا أوؿ المسلمين    وبذلك ُأمرتُ 
سبحانك اللَُّهمَّ  وبحمِدَؾ تَبارَؾ 
اسُمَك وتعالى َجدَُّؾ وال إلو 



 ٜٕ    قريب المسلك ال 

غيُرؾ ،  اللَُّهمَّ  باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدَت بين 
المشرِؽ والمغرِب ، اللَُّهمَّ نقّْني 
من الخطايا كما يُنّقى الثوُب 
األبيُض من الدَّنس  اللَُّهمَّ 

اي بالماء اغسلني من خطاي
والثلج والبَػَرد { ، ويقوؿ في 
الركوع }سبحاف ربي العظيم 



 ٖٓ    قريب المسلك ال 

وبحمده  )ثبلثاً( اللَُّهمَّ لك 
ركعُت وبك آمنُت ، ولك 
أسلمُت ، َخَشَع لك سمعي 
وبصري وُمخّْي وعظمي وعصبي 
وَشعري وَبَشري وما استقّلْت بو 
قدمي هلل ربّْ العالمين ، 

،  سبحانك اللَُّهمَّ ربَّنا وبحمِدؾَ 
اللَُّهمَّ اغفر لي ، ُسبوٌح ُقدوٌس 



 ٖٔ    قريب المسلك ال 

ربُّ المبلئكِة والروح ، سبحاف 
ذي  الجبروِت والملكوت 
والكبرياِء والعظمة { وفي 
االعتداؿ } ربَّنا ولك الحمد 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو ملء 
السموات وملء األرض وملَء ما 
شئَت من شٍئ بَػْعُد ، أىَل الثناِء 

ا قاؿ العبُد والمجد ، أحقُّ م



 ٕٖ    قريب المسلك ال 

وُكلنا لك عبٌد ، ال مانع لما 
أعطيَت وال ُمعطي لما منعَت وال 
ينفُع ذا الجدّْ منك الجدُّ { وفي 
السجود }سبحاف ربي األعلى 
وبحمده )ثبلثاً( اللَُّهمَّ لك 
سجدُت وبك آمنُت ولك 
أسلمُت ، َسجَد وجهي للذي 
خلقو وصوَّرَُه وشقَّ سمَعُو وبصره 



 ٖٖ    قريب المسلك ال 

، تبارؾ اهلُل أحسُن بحوِلِو وقوَّتو 
الخالقين ، اللَُّهمَّ إني أعوُذ 
برضاَؾ من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك ، وأعوُذ بك منك ال 
ُأحصي ثناًء عليك ، أنت كما 
أثنيَت على نفسك ، اللَُّهمَّ اغفر 
لي ذنبي كلَّو ِدقَُّو وُجلَُّو أولو 
وآخَره سرَُّه وعبلنيتو ، سبحانك 
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دؾ ، اللَُّهمَّ اغفر اللَُّهمَّ ربّنا وبحم
لي ، سبوٌح قدوٌس ربُّ المبلئكِة 
والروِح { وفي الجلوس بين 
السجدتين  } ربّْ اغفر لي 
وارحمني واجُبرني وارفعني 
وارزقني واىدني وعافني واعُف 
عّني { وبعد التشهِد } اللَُّهمَّ 
صلّْ على سيدنا محمٍد عبِدَؾ 
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ورسوِلَك النبيّْ األُمّْيّْ وعلى آِؿ 
دنا محمٍد وأزواِجو وذريتو كما سي

صليَت على إبراىيم وعلى آِؿ 
إبراىيم ، وبارْؾ على سيدنا 
محمٍد عبدؾ ورسولك النبي 
األمّْيّْ وعلى آِؿ سيدنا محمٍد 
وأزواجو وذريتو كما باركَت على 
إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم في 



 ٖٙ    قريب المسلك ال 

العالمين إنك حميٌد مجيٌد ، 
 اللَُّهمَّ اغفر لي ما قدَّمُت وما

أخَّرُت ، وما أسررُت وما أعلنُت   
وما أسرفُت وما أنت أعلُم بو 
ـُ وأنت المؤخُّْر  مني ، أنت الُمقدّْ
ال إلو إاّل أنت  اللَُّهمَّ إني أعوُذ 
بك من عذاِب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن شر فتنِة المحيا 



 ٖٚ    قريب المسلك ال 

والممات ومن شرّْ فتنِة المسيِح 
الّدجاؿ ، اللَُّهمَّ إني أعوُذ بك 

المأثم والمغـر ، اللَُّهمَّ إني  من
ظلمُت نفسي ظُلمًا كثيرًا كبيراً 
وال يغفُر الذنوب إاّل أنت فاغفر 
لي مغفرًة من عندؾ وارحمني 
إنك أنَت الغفوُر الرحيُم ، اللَُّهمَّ 
ربَّنا آتنا في الدنيا حسنًة وفي 



 ٖٛ    قريب المسلك ال 

اآلخرِة حسنًة وِقنا عذاَب الّنار ، 
لبي على يا ُمقلَّْب القلوِب ثبّْْت ق

دينك{ ويدعو في السجود ِبَما 
أراد فوَؽ ما ذكرناه فيو ، فأقرُب 
ما يكوف العبُد من ربو وىو 
ساجٌد ، يأتي بهذه األذكار كلَّها 
وما استطاع منها في محالها ثم 
إذا سّلَم من الركعة األخيرة قاؿ 
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}سبحاف الملِك القدوِس )ثبلثاً( 
سبوٌح قدوٌس ربُّ المبلئكِة 

جلَّلَت السمواِت  والروِح ،
واألرَض بالعزِة والجبروِت ، 
وتعززَت بالُقدرة ، وقهرَت العباَد 
بالموِت ، اللَُّهمَّ إني أعوذ برضاَؾ 
من سخطك وبمعافاِتَك من 
عقوبتك وأعوُذ بك منك ال 
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ُأحصي ثناًء عليك ، أنت كما 
 :أثنيَت على نفِسك { ثم يقوؿ 

} ال إلَو إاّل أنت سبحانك إني  
ن الظالمين { )أربعين نُت مك

 *مرًة(
ثم يستحضر قولو صّلى اهلل  

عليو وسّلم } ينزُؿ ربُّنا كلَّ ليلٍة 
إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثُػُلُث 
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الليِل األخير فيقوؿ : َمْن 
يدعوني فأستجيَب لو ، َمْن 
يسألُني  فأعطيو  َمْن يستغفرني 
فأغفَر لو { فيدعو البَر اللطيَف 

الذي  ريففي ىذا الوقِت الش
ناداه فيو مواله ووعده بسؤلو 
وُمناه ، فيقوؿ : }الحمد هلِل ربّْ 
العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا ُمباركاً 



 ٕٗ    قريب المسلك ال 

فيو على كلّْ حاؿ حمدًا يُوافي 
نَِعَمُو وُيكافُئ مزيدُه ، يا ربَّنا لك 
الحمد كما ينبغي لجبلؿ وجهك 
وعظيِم سلطانك ، سبحانك ال 
ُنحصي ثناًء عليك أنت كما 
أثنيَت على نفسك ، اللَُّهمَّ صلّْ 
على سيدنا محمد عبِدَؾ 
ورسوِلَك النبيّْ األُمّْيّْ وعلى آِؿ 



 ٖٗ    قريب المسلك ال 

سيدنا محمد وأزواِجو وذريتو كما 
صليَت على إبراىيم وعلى آِؿ 
إبراىيم ، وبارْؾ على سيدنا 
محمد عبدؾ ورسولك النبي 
األمّْيّْ وعلى آِؿ سيدنا محمد 

على  وأزواجو وذريتو كما باركتَ 
إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم في 
العالمين إنك حميٌد مجيٌد ، 



 ٗٗ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ إني أسأُلَك رحمًة من 
عندؾ َتهدي بها قلبي ، وتجمُع 
بها شملي ، وتلمُّ  بها َشعثي 
وتردُّ بها أُلفتي ، وُتصلُح بها 
ديني وتحفُظ بها غائبي وترفُع 
بها شاىدي ، وتُزكّْي بها عملي 

ي وتُلهمني بها وتُبّيُض بها وجه
ُرشدي وتعصمني بها من كلّْ 



 ٘ٗ    قريب المسلك ال 

سوٍء ، اللَُّهمَّ إني أسأُلَك إيماناً 
دائمًا يُباشُر قلبي وأسأُلك يقيناً 
صادقًا حتى أعلَم أنو لن ُيصيبني 
إاّل ما كتبَتُو عليَّ ورّضني بما 
قسمتو لي ، اللَُّهمَّ  أعطني إيماناً 
صادقًا ويقينًا ليس بعده ُكفٌر 

ُؿ بها شرَؼ كرامِتَك ورحمًة أنا
إني  في الدنيا واآلخرة ، اللَُّهمَّ 



 ٙٗ    قريب المسلك ال 

 أسأُلَك الصبَر عند القضاء 
والفوَز عند اللقاِء ومنازَؿ 
الشهداِء وعيَش الُسعداء والنصَر 
على األعداء وُمرافقَة األنبياء ، 
اللَُّهمَّ إني أُنزُؿ بك حاجتي وإْف 
َضُعَف رأيي وقُصَر عملي 

وأسأُلَك  ،افتقرُت إلى رحمتك و 
قاضَي األموِر ويا شافَي الصدوِر  يا



 ٚٗ    قريب المسلك ال 

كما ُتجيُر بين البحوِر أف ُتجيرني 
من عذاِب السعير ومن دعوة 
الثبور وفتنة القبور ، اللَُّهمَّ وما 
َضعف عنو رأيي وقصر عنو 
عملي ولم تبلغو نّيتي وأمنّيتي من 
خيٍر وعدَتُو أحدًا من عبادؾ أو 

َك خيٍر أنت ُمعطيو أحدًا من خلقِ 
فإني راغٌب إليك فيو وأسأُلَكُو 



 ٛٗ    قريب المسلك ال 

ياربَّ العالمين ، اللَُّهمَّ اجعلنا 
ىادين ُمهتدين ، غيَر ضالين وال 
ُمضلّْين ، حربًا ألعدائَك وِسلماً 
ألوليائك ، ُنحبُّ بحبك الناس ، 
ونُعادي بعداوتك َمْن خالفك ِمْن 
خلقك ، اللَُّهمَّ ىذا الدعاء ومنك 

وعليك اإلجابة ، وىذا الَجْهُد 
التُّكبلُف ، وإنا هلِل وإنا إليو 



 ٜٗ    قريب المسلك ال 

راجعوف ، وال حوَؿ وال قوَة إالّ 
باهلل العليّْ العظيم ذي الحبِل 
الشديد واألمِر الرشيد ، أسأُلَك 
األمَن يوـَ الوعيد والجنَة يـو 
الُخلود مع الُمقربين الشهود 
والرُّكِع السجود الموفين بالعهوِد 
 إنك رحيٌم ودوٌد وأنت تفعُل ما

تريد ، سبحاَف َمْن تعطَّف بالعزّْ 



 ٓ٘    قريب المسلك ال 

وقاؿ بو ، سبحاَف َمْن لبَس 
المجَد وتكرَّـ بو ، سبحاَف َمْن ال 
ينبغي التسبيُح إاّل لو ، سبحاَف 
ذي الفضِل والنّْعم  ، سبحاَف 
ذي الُقدرة  والكـر  ، سبحاَف 
ذي الجبلؿ واإلكراـ  ، سبحاَف 
الذي أحصى كلَّ شٍئ بعلمو * 

عل لي نورًا في قلبي اللَُّهمَّ اج



 ٔ٘    قريب المسلك ال 

ونورًا في قبري  ونورًا في سمعي  
ونورًا في َبَصري ونورًا في شعري 

ونورًا في َبَشري ونورًا في لحمي  
ونورًا في دمي ونورًا في ِعظامي 
ونورًا في َعَصبي ونورًا من بين 
يديَّ ونورًا من خلفي ونورًا عن 

ونورًا من يميني ونورًا عن ِشمالي 
اللَُّهمَّ زِْدني ن تحتي فوقي ونورًا م



 ٕ٘    قريب المسلك ال 

نورًا واعطني نورًا واجعلني نوراً 
*)* وصّلى اهلل على سيِدنا 
محمد وآِلِو وصحِبِو أجمعين *( 
* يا أهلُل يارحمُن يارحيُم ياملُك 
ـُ يامؤمُن ياُمهيمُن  ياقدوُس  ياسبل
ياعزيُز ياجبَّاُر يامتكبُر ياخالُق 
يابارُئ ياُمصوُّْر ياغّفاُر  ياقّهاُر 
ياوّىاُب يارزّاُؽ يافّتاُح ياعليُم  



 ٖ٘    قريب المسلك ال 

ياقابُض ياباسُط ياخافُض يارافُع 
ياُمِعزُّ  ياُمِذؿُّ ياسميُع يابصيُر 
ياَحَكُم ياعدُؿ  يالطيُف ياخبيُر 
ياحليُم يا عظيُم ياغفوُر ياشكوُر 

ياعليُّ ياكبيُر ياحفيُظ ياُمقيُت  
ياحسيُب ياجليُل ياكريُم يارقيُب 

احكيُم ياودوُد ياُمجيُب  ياواسُع ي
ياَمجيُد ياباعُث  ياشهيُد ياحقُّ 



 ٗ٘    قريب المسلك ال 

ياوكيُل ياقويُّ ياَمتيُن  يا وليُّ 
ياحميُد يا ُمحصي يامبدُئ ياُمعيُد  
ياُمحيي يا ُمميُت ياحيُّ ياقّيوـُ 
ياواجُد ياماجُد ياواحُد ياأحُد 
يافرُد ياصمُد ياقادُر ياُمقتدُر 
ـُ يامؤّخُر يا أوُؿ  ياآخُر  ياُمقدّْ

ُر ياباطُن ياوالي ياُمتعالي ياظاى
يابرُّ ياتّواُب ياُمنتقُم ياعفوُّ 



 ٘٘    قريب المسلك ال 

يارءوُؼ يامالَك الُملِك ياذا 
الجبلِؿ واإلكراـِ ياُمقسُط ياجامُع 
ياغنيُّ  ياُمغني يامانُع ياضاُر 
يانافُع يانوُر  ياىادي يابديُع 
ياباقي ياوارُث يارشيُد ياصبوُر * 
اجعلني اللَُّهمَّ وَمْن أحاطْت بو 
شفقُة قلبي من أعظم عباِدَؾ 
نصيبًا في كلّْ خيٍر تَػْقِسُمُو الليلة 



 ٙ٘    قريب المسلك ال 

ونوٍر َتهدي بو ورحمٍة تَػْنُشُرىا 
ورزٍؽ تَػْبُسطُُو  وُضرٍّ َتْكِشُفُو وببلٍء 
 ترفَػُعُو وفتنٍة تصرُفها ، ربَّنا تقبَّلْ 
 *مّنا إنك أنت السميُع العليُم 

ربَّنا واجعلنا ُمْسِلَميِن لك ومن 
ُأمًة ُمسلمًة لك وأرنا  ُذرّْيتنا

مناسكنا وُتْب علينا إنك أنت 
ربَّنا آتنا في  *التػَّوَّاُب الرحيم 



 ٚ٘    قريب المسلك ال 

الدنيا حسنًة وفي اآلخرة حسنًة 
ربَّنا أفرغ  *وِقنا عذاَب النار 

علينا صبرًا وثبّْْت أقدامنا وانصرنا 
على القوـِ الكافرين  ربَّنا ال 
تؤاخذنا إف نسينا أو أخطأنا ربَّنا 

مل علينا إصرًا كما حملتو والتح
على الذين من قبلنا ربَّنا وال 
تحملنا ما ال طاقة لنا بو واعُف 



 ٛ٘    قريب المسلك ال 

عنا واغفر لنا وارحمنا أنَت موالنا 
 *فانصرنا على القـو الكافرين 

ربَّنا ال ُتزغ قُلوبَنا بعَد إْذ ىديتنا 
وىْب لنا من لدنك رحمًة إنك 

ربَّنا إننا آمنا  *أنت الوىَّاب 
ا ذنوبنا وِقنا عذاَب النار فاغفر لن

ربَّنا آمنا بما أنزلَت واتبعنا  *
 *الرسوَؿ فاكتبنا مع الشاىدين 



 ٜ٘    قريب المسلك ال 

ربَّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّْْر عّنا 
ربَّنا  *سيئاتِنا وتوفنا مع األبرار 

ظلمنا أنُفَسنا وإْف لم تغفْر لنا 
وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين  

ا ربَّنا أفرْغ علينا صبرًا وتوفن
ربّْ اغفر لي وألخي  *ُمسلِمين 

وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحُم 
ربَّنا ال تجعلنا فتنًة  *الراحمين 



 ٓٙ    قريب المسلك ال 

للقوـِ الظالمين ونجّْنا برحمتك 
ربّْ قد  *من القـو الكافرين 

آتيتني من الُملك وعلَّمتني من 
تأويل األحاديث فاطَر السمواِت 
واألرِض أنت وليّْي في الدنيا 

ي ُمسلمًا وألحقني واآلخرة توفَّن
بالصالحين ربّْ اجعلني ُمقيَم 

ربَّنا وتقبَّل  *الصبلة ومن ُذرّْيَّتي 



 ٔٙ    قريب المسلك ال 

ربَّنا اغفر لي ولوالديَّ  *دعاء 
 *وللمؤمنين يوـَ يقـو الحساب 

ربّْ أدخلني ُمدخَل صدٍؽ 
وأخرجني ُمخرَج صدٍؽ واجعْل 

 *لي من لدنك ُسلطانًا نصيرًا 
ئ ربَّنا آتنا من لدنك رحمًة وىيّْ 

ربّْ اشرح  *لنا من أمرنا َرَشدًا 
ال  *لي صدري ويسّْْر لي أمري 



 ٕٙ    قريب المسلك ال 

إلو إاّل أنت ُسبحانك إني كنُت 
ربَّنا َىْب لنا من  *من الظالمين  

أزواِجنا وُذرّْياتِنا قُػرََّة أعيٍن واجعلنا 
ربّْ ىْب لي  *للمتقين إمامًا 

ُحكمًا وألحقني بالصالحين 
واجعل لي لساَف ِصدٍؽ في 

رين واجعلني من ورثِة جنَِّة اآلخ
النَّعيم واغفر ألبي إنو كاف من 



 ٖٙ    قريب المسلك ال 

الضالين وال ُتخزني يـو يُبعثوف 
يوـَ ال ينفُع ماٌؿ وال بنوف إاّل َمْن 

ربّْ  *أتى اهلَل بقلٍب سليم 
أوزعني أْف أشكَر نِعمَتَك التي 
أنعمَت عليَّ وعلى والديَّ وأْف 
أعمَل صالحًا ترضاه وأدخلني 

 *بادؾ الصالحين برحمتك في ع
ربّْ إني لما أنزلَت إليَّ من خيٍر 



 ٗٙ    قريب المسلك ال 

ربّْ أوزعني أْف أشكَر  *فقيٌر 
نعمتك التي أنعمَت عليَّ وعلى 
والديَّ وأْف أعمَل صالحًا ترضاه 
وأصلح لي في ُذرّْيتي إني تُبُت 

ربَّنا  *إليَك وإني من المسلمين 
اغفر لنا وإلخوانِنا الذين سبقونا 

ي قُلوبِنا ِغبلِّ باإليماف وال تجعل ف
للذين آمنوا ربَّنا إنك رءوٌؼ 



 ٘ٙ    قريب المسلك ال 

ربَّنا أتمم لنا نورنا واغفر  *رحيم 
ربّْ  *لنا إنك على كلّْ شٍئ قدير 

اغفْر لي ولوالديَّ وِلَمْن دخَل 
بيتَي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات 

اللَُّهمَّ إني أسأُلَك من خير ما  *
سأَلك منو عبُدَؾ ونبيَُّك محمٌد 

عليو وسلَّم  وأستعيُذَؾ  اهلل صّلى
مما أستعاَذَؾ  منو عبُدَؾ ونبيَُّك 



 ٙٙ    قريب المسلك ال 

محمٌد صّلى اهلل عليو وسلَّم ، 
وأنت الُمستعاف وعليك الببلُغ 

وال حوؿ والقوَة إاّل باهلل ، اللَُّهمَّ  
إني أسأُلَك من الخيِر كلّْو عاجِلِو 
وآجِلِو ما علمُت منو وما لم أعلْم  

عاجِلِو  وأعوُذ بك من الشرّْ كلّْو
وآجِلِو ما علمُت منو وما لم أعلْم  
وأسأُلَك الجنََّة وما قرََّب إليها من 



 ٚٙ    قريب المسلك ال 

قوٍؿ وعمٍل ونيٍة واعتقاٍد ، وأعوُذ 
بك من النَّاِر وما قرََّب إليها من 
قوٍؿ وعمٍل ونيٍة واعتقاٍد  اللَُّهمَّ 
وما قضيَت لي من أمٍر فاجعل 

ٌف َعاِقبَتُو َرَشدًا ، اللَُّهمَّ إني ضعي
فقوّْ في ِرَضاَؾ َضْعِفي وُخْذ إلى 
الخيِر بناصيتي واجعل اإلسبلـ 
ُمنتهى ِرضاَي ، اللَُّهمَّ إني ضعيُف 



 ٛٙ    قريب المسلك ال 

فقوّْني وإني ذليٌل فأعزني وإني 
فقيٌر فأغنني برحمتَك يا أرحم 
الراحمين ، اللَُّهمَّ إنك تعلُم سرّْي 
وعبلنيتي فاقبل معذرتي ، وتعلُم 

علُم ما حاجتي فأعطني ُسؤلي ، وت
في نْفسي فاغفر لي ذنبي ، 
اللَُّهمَّ إني أسأُلَك إيمانًا دائماً 
يُباشُر قلبي ، وأسأُلَك يقيناً 



 ٜٙ    قريب المسلك ال 

صادقًا حتى أعلَم أنو لن ُيصيبني 
إاّل ما كتبُتو عليَّ ورضّْني بما 

اللَُّهمَّ إني عبُدَؾ  *قسمتو لي 
وابُن عبِدَؾ وابُن أمِتَك ناصيتي 

نافٌذ فيَّ  بيِدَؾ ماٍض فيَّ ُحكُمكَ 
قضاؤَؾ ، أسأُلَك بكلّْ اسٍم ىو 
لك سمَّيَت بو نفَسَك أو أنزلَتُو 
في كتاِبَك أو أعطيَتُو أحدًا من 



 ٓٚ    قريب المسلك ال 

خلِقَك أو استأثرَت بو في علِم 
الغيِب عنَدَؾ ، أْف تجعَل القرآَف 
ربيَع قلبي ونوَر َبَصري َوِجبلَء 

غمّْي وذىاَب ُحزني وىمّْي  
َك وُحبَّ من اللَُّهمَّ ارزقني ُحبَّ 

يحبَُّك وُحبَّ كلّْ عمٍل يُقرّْبني 
إليَك ، واجعل ُحبََّك أحبَّ 
األشياء إليَّ واْجَعْل نفَسَك أحبَّ 



 ٔٚ    قريب المسلك ال 

إليَّ من الماِء البارد ، اللَُّهمَّ إني 
أسأُلَك  موجباِت رحمِتَك وعزائَم 
مغفرِتَك والسبلمَة من كلّْ إثٍم 
والغنيمَة من كلّْ ِبٍر والفوَز بالجنِة 
والنجاَة من النار ، اللَُّهمَّ ال تدع 
لنا ذنبًا إاّل غفرَتُو ، وال ىمًَّا إالّ 
فرَّجتُو وال حاجًة من حوائِج الدنيا 
واآلخرة ىي لك رضًى إالّ 



 ٕٚ    قريب المسلك ال 

قضيَتها يا أرحم الراحمين ، 
اللَُّهمَّ إني أعوُذ بك من جهِد 
الببلء وَدْرِؾ الشقاء وسوِء 

ُهمَّ القضاِء وشماتِة األعداء ، اللَّ 
إني أسأُلَك الُهدى والُتقى 
والعفاؼ والِغنى ، اللَُّهمَّ أحِسْن 
عاقبتنا في األموِر كلّْها وأجرنا من 

خزي الدنيا وعذاِب اآلخرة  



 ٖٚ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ َمتّْعنا بأسماِعنا وأبصارِنا 
وقُػوَّتِنا في سبيِلَك ، واجعل َىَوانا 
تَػَبعًا ِلما جاء بو حبيُبَك محمٌد 

يو وسلََّم ، اللَُّهمَّ إني صّلى اهلل عل
أعوُذ بك من الَهمّْ والَحَزِف  
وأعوُذ بك من الَعْجِز والكسل ، 
وأعوُذ بك من الُجْبِن والُبخِل ، 
وأعوُذ بك من غلبِة الدَّين وقهِر 



 ٗٚ    قريب المسلك ال 

الرّْجاؿ ، اللَُّهمَّ اكفني بحبلِلك 
عن حراِمك وأغنني بفضِلَك 
 َعمَّْن ِسواؾ ، اللَُّهمَّ نَػوّْْر قلبي

بأنواِر معرفِتَك وافتح لي فُػُتوَح 
العارفين ، وىْب لي ما وىْبَتُو 
ِلعباِدَؾ الصالحين ، واستعملني 

َك ، واجعل ِلساني رطباً في طاعتِ 
اللَُّهمَّ اغفر لنا ولوالدينا  *بذكرؾ 



 ٘ٚ    قريب المسلك ال 

وأوالِدنا وإخوانِنا وأخواتِنا 
وأعماِمنا وعمَّاتِنا وأخوالِنا 
ا وخاالتِنا ومشايِخنا وأصحابِن

وأزواِجنا ومحابّْنا وأىِل ُودّْنا و ُودّْ 
آبائِنا وذوي الُحقوِؽ علينا ، وَمْن 
أوصانا بالدعاِء وَمْن أحسَن إلينا 
وَمْن ظلمناه أو أسأنا إليو أو 
أحاطْت بو شفقُة قُػُلوبَِنا وجميِع 



 ٙٚ    قريب المسلك ال 

المسلمين والمسلمات ، اللَُّهمَّ 
اجعلنا وإيَّاُىم من ُعتقاِئَك من 

الليلة المنظوِر النار في ىذه 
إليهم فيها بعين الرحمِة الُمفاِض 
عليهم جزيُل العطايا والِمنِح 
والمواىِب ، اللَُّهمَّ افعل بي وبهم 
عاجبًل وآجبًل في الدين والدنيا 
واآلخرة ما أنت لو أىٌل ، 



 ٚٚ    قريب المسلك ال 

والتفعل بنا يا موالنا ما نحُن لو 
أىٌل إنك غفوٌر حليٌم جواٌد كريٌم 

مَّ أفردني لما رءوٌؼ رحيٌم ، اللَّهُ 
خلقتني لو وال َتْشغلني بما 
تَّكفَّْلَت لي بو  وال تحرمني وأنا 
أسأُلَك ، وال تُعذبني وأنا 
أستغفُرَؾ ، اللَُّهمَّ إفَّ لي ذنوباً 
فيما بيني وبينك ، وذنوبًا فيما 



 ٛٚ    قريب المسلك ال 

بيني وبين خلِقَك ، اللَُّهمَّ ما كاف 
لك منها فاغفره  وما كاف منها 

ْلُو عنّْي وأغنني لخلِقَك فَػَتَحمَّ 
ن ، برحمتك يا أرحم الراحمي
وزَكّْها  اللَُّهمَّ آِت نفسي تقواىا 

أنت خيُر َمْن زَكَّاىا ، أنت وليُّها 
وموالىا ، اللَُّهمَّ اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسرافي في أمري وما 



 ٜٚ    قريب المسلك ال 

أنت أعلُم بو منّْي ، اللَُّهمَّ اغفر 
لي ِجدّْي وَىْزلي وَخطَئي وعْمدي 

ذلك عندي ، اللَُّهمَّ إنك  وكلُّ 
عفوّّ كريٌم ُتحُب العفَو فاعُف 
عنّْي ، اللَُّهمَّ إني أسأُلَك ِرضاَؾ 
والجنَة ، وأعوُذ بك من سخِطَك 
والنار ، ياربَّ ُكلّْ شٍئ ِبُقدرِتَك 
على كلّْ شٍئ اغفْر لي كلَّ شٍئ 



 ٓٛ    قريب المسلك ال 

وال تسأْلني عن شٍئ ، اللَُّهمَّ يا 
نبين  ىادي الُمضلين  وراحَم الُمذ

وُمقيَل عثراِت العاثرين ارحم 
عبَدؾ ذا الخطِر العظيِم 
والمسلمين ُكلَُّهْم أجمعين ، 
واجعلنا من األِحبَّاء المرزوقين 
مع الذين أنعمَت عليهم من 
يقين والشُّهداِء  النبيّْين والصّْدّْ



 ٔٛ    قريب المسلك ال 

والصَّالحين يا ربَّ العالمين ، 
اللَُّهمَّ يا َمْن وفََّق أىَل الخيِر 

وأعانَػُهْم عليو وفػّْْقنا للخير  للخيرِ 
وأِعنَّا عليو ، اللَُّهمَّ رضّْني 
بقضاِئَك ، وعاِفني من ببلِئَك ، 
وأوزعني ُشْكَر نعماِئَك ،  واجعل 
اللَُّهمَّ رغبتي فيما لديَك وراحتي 

 عنَد لقاِئَك * 



 ٕٛ    قريب المسلك ال 

ويدعو بعد ىذا بما أحبَّ إْف  -
ويختٌم  - بقيْت لو حاجٌة خاصةٌ 

وبالصبلِة على  الدعاَء بالحمدِ 
النبيّْ صّلى اهلل عليو وسّلم { إْف 
أمكنو فعَل ىذا ُكلَّو في البيِت 

ألفَّ النوافَل في فهو األكمُل ، 
سترًا ألعمالو   البيِت أفضل

وحذرًا من تطرِؽ الرياِء إليها ، 



 ٖٛ    قريب المسلك ال 

وخرَج بعد ذلك إلى المسجِد * 
 .ْف لم يمكنو إالّ فيو فعلو فيو وإ

من بيتو ويقوؿ عند خروجو     
ـُ ُيسراه : } بسم اهلل ،  ويُقدّْ

آمنت باهلل ، وتوكلُت على اهلل ، 
وال حوَؿ وال قوة إاّل باهلل ، اللَُّهمَّ 
إني أعوُذ بك أْف أِضلَّ أو ُأَضلَّ ، 

أو  أو أِزؿَّ أو ُأَزؿَّ ، أو أظِلمَ 



 ٗٛ    قريب المسلك ال 

أو أجَهَل أو ُيجَهَل عليَّ ،  ُأْظَلَم 
اللَُّهمَّ بحقّْ السائلين عليك 
وبحقّْ الراغبين إليك وبحقّْ 
ممشاي ىذا إليَك ، فإني لم 
أْخُرْج َأَشرًا وال َبَطرًا وال رياًء وال 
ُسمعًة ، بل خرجُت اتّْقاَء 
َسَخِطَك وابتغاَء مرضاِتَك ، 



 ٘ٛ    قريب المسلك ال 

أسأُلَك أْف تُعيذني من النار 
 وُتدِخَلني الجنَة { * 

  و يقوؿ إذا وصَل باب المسجدِ  
ووجِهِو } أعوُذ باهلل العظيِم 

الكريِم وُسلطانِِو القديِم من 
الشيطاِف الرجيِم ، الحمُد هلِل ، 
اللَُّهمَّ صلّْ على سيدنا محمٍد 
وعلى آِؿ سيدنا محمٍد وسلّْْم ، 



 ٙٛ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ اغفْر لي ذنبي وافتْح لي 
. )* وسهّْْل لي أبواَب رحمِتَك 
 {أبواَب رزِقَك*(

ثم يقوؿ } بسم اهلل { ويُقدـ 
ُل ، وكذلك يقوؿ عند يُمناه ويدخ

الخروج إاّل أنو يقوؿ } أبواَب 
فضِلَك ، وأعذني من الشيطاِف 

 *وُجُنوِده { 



 ٚٛ    قريب المسلك ال 

وينوي االعتكاؼ إذا دخل  
وُيصلّْي التحية ويُعيُد  المسجد ،

التعوَذ السابق إذا بلَغ المحلَّ 
الذي أراَد الصبلَة فيو  زيادًة في 
التحصيِن من العدوّْ المبين ، ثم 

اغفر لي وُتْب عليَّ  يقوؿ }ربّْ 
إنَك أنت التَّواُب الرحيم )مائة 
مرة( ، ويشتغُل بعد ذلك 



 ٛٛ    قريب المسلك ال 

باالستغفار أو بشٍئ من أذكاِر 
الصباح إلى  أْف يسمَع أذاف 
الفجِر فُيجيَبو ويقوؿ بعد 
اإلجابة } اللَُّهمَّ صلّْ على سيدنا 

مد وعلى آِؿ سيدنا محمد مح
 اللَُّهمَّ  ربَّ ىذه الدعوةِ  وسلّْْم 

التَّامَِّة والصبلِة القائمِة آِت سيَدنا 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثو 



 ٜٛ    قريب المسلك ال 

مقامًا محمودًا الذي وعْدَتو  
اللَُّهمَّ إني أسأُلَك العافيَة في 
الدنيا واآلخرة ، اللَُّهمَّ ىذا إقباُؿ 
نهاِرَؾ وإدباُر ليِلَك وأصواُت 
ُدعاِتَك فاغفْر لي {  ثم ُيصلّْي 

ركعتين ، يقرُأ فيهما ُسنََّة الصبِح 
الكافروف واإلخبلص وألم نشرح 
وألم تَر كيف فعَل ربَُّك ، 



 ٜٓ    قريب المسلك ال 

أو}قولوا آمنَّا باهلل وما أُْنِزَؿ إلينا 
وما أُْنِزَؿ إلى إبراىيم وإسماعيل 
وإسحاَؽ ويعقوَب واألسباِط وما 
ُأوتَي موسى وعيسى وما ُأوتَي 
النَّبيُّوف من ربّْهم ال نُػَفرُّْؽ بين 

هم ونحن لو ُمسلموف { أحٍد من
وفي الثانية } ُقْل ياأىَل الكتاِب 
نَػَنا  تَػَعالوا إلى كلمٍة سواٍء بيػْ



 ٜٔ    قريب المسلك ال 

وبيَنُكْم أاّل نَػْعُبَد إاّل اهلَل وال 
ُنْشِرَؾ بو شيئًا وال يتَِّخَذ بعُضنا 
بعضًا أربابًا من دوِف اهلِل فإْف َتولَّوا 

أو *فقولوا اْشَهُدوا بأنا ُمسلموف{ 
لى }قولوا آمنا يجمُع في األو 

وألم نشرح والكافروف { وفي 
الثانية }قل يا أىَل الكتاِب تعالوا 
وسورَة الفيل واإلخبلص { ثم 



 ٕٜ    قريب المسلك ال 

يقوُؿ}استغفُر اهلَل الذي ال إلو إالّ 
ىو الحيَّ القيُّوـَ وأتوُب إليو { 

 * )ثبلثاً(
فإْف كاف يوـَ الجمعِة أعادىا  

ثبلثًا بزيادِة }العظيَم{ ثم }اللَُّهمَّ 
بّْ جبريَل وميكائيَل وإسرافيَل ر 

وَعْزرائيَل ، وربَّ محمٍد صّلى اهلل 
عليو وسلََّم ، أجرني من النار { 



 ٖٜ    قريب المسلك ال 

)ثبلثاً( }َشِهَد اهلُل أنو ال إلو إالّ 
ىو والمبلئكُة وأولوا العلِم قائماً 
بالقسط ال إلو إاّل ىو العزيُز 
الحكيُم * وأنا أشهُد بما شِهَد 

 على ذلك اهلُل بو وُأْشِهُد اهللَ 
وأستودُع اهلَل ىذه الشهادة وىي 
لي عند اهلِل وديعٌة أسألُُو ِحْفَظها 
حتى يتوفَّاني عليها { ثم : 



 ٜٗ    قريب المسلك ال 

}ياحيُّ يا قيُّوـُ  ال إلو إاّل أنت { 
)أربعين( ، ثم } سبحاَف اهلِل 
وبحمده * سبحاف اهلِل العظيِم * 
أستغفُر اهلَل{ )مائة( فإْف أمكَنو 

ُهمَّ إني أضاَؼ إلى ذلك }اللَّ 
أسأُلَك رحمًة من عندؾ .... 

 الدعاَء المتقدـ بعد الوتر{ 



 ٜ٘    قريب المسلك ال 

وإْف أتى بالمائة مرة من قولو 
إلى آخرىا  هسبحاف اهلل وبحمد

قبل الركعتين أو بعدىما لكن بعد 
طلوع الفجر فبل بأس فهو محٌل 
لها ، وَيْضَطجُع َضْجَعًة  ويقوُؿ 
قبل اإلقامة }سػبحاف اهلل )عشرًا( 

 لو إاّل اهلل )عشرًا( * الحمدُ * ال إ
هلِل )عشرًا( * اهلُل أكبُر )عشرًا( * 



 ٜٙ    قريب المسلك ال 

فإذا أستغفُر اهلَل )عشرًا( { 
 أُقيَمت الصبلة أجاَب الُمقيمَ 

وقاؿ بعدىا } اللَُّهمَّ ربَّ ىذه 
الدعوِة التَّامِة والصبلِة القائمِة 
صلّْ على سيدنا محمٍد وعلى آِؿ 
 سيدنا محمٍد وسلّْْم وآتو ُسؤَلوُ 

يوـَ القيامِة ، ربّْ اجعلني ُمقيَم 
الصبلِة ومن ُذرّْيتي رَبَّنا وَتقبَّْل 



 ٜٚ    قريب المسلك ال 

دعاء * ربَّنا اغفر لي ولوالديَّ 
وللمؤمنيَن يوـَ يُقوـُ الِحساُب * 
اللَُّهمَّ آتني أفضَل ما تؤتي ِعباَدَؾ 

ويقرُأ سورَة النَّاس الصَّالحين { 
ويقتدي باإلماـ ويأتي من دعاء 

ذكاِر الركوع والسجود اإلفتتاِح وأ
 *مما تقدَّـ ما قدر عليو 



 ٜٛ    قريب المسلك ال 

فإذا سلََّم قاؿ وىو ثاٍف رجليو  
} ال  في الصبح والمغرب خاصة

إلَو إاّل اهلُل وحَدُه ال شريَك لو ، 
لو الُملك ولو الحمُد ُيحيي 
ويُميُت وىو على كلّْ شٍئ قديٌر 
)عشرًا( * اللَُّهمَّ أجرني من النار 

العظيَم الذي  )سبعاً( أستغفُر اهللَ 
ال إلَو إاّل ىو الحيَّ القيُّوـَ وأتوُب 



 ٜٜ    قريب المسلك ال 

إليو )ثبلثاً( *{ وبعدىما وبعد 
غيرِىما من المكتوبات } أستغفُر 
اهلَل )ثبلثاً( اللَُّهمَّ أنت السبلـُ 
ومنك السبلـُ ، تباركَت يا ذا 
الجبلؿ واإلكراـِ ، اللَُّهمَّ ال مانع 
لما أعطيَت وال ُمعطَي لما منعَت 

ينفُع ذا الَجدّْ منك الَجدُّ *  وال
اللَُّهمَّ أعنّْي على ِذْكِرَؾ وُشْكِرَؾ 



 ٓٓٔ    قريب المسلك ال 

وُحْسِن عباَدِتَك * ال إلَو إاّل اهللُ 
وحَدُه ال شريَك لو لو الملك ولو 
الحمُد وىو على كلّْ شٍئ قديٌر * 
ال إلَو إاّل اهلُل وال نعبُد إاَل إياَُّه لو 
النعمُة ولو الفضُل ولو الثَّناُء 

َحَسُن * ال إلَو إاّل اهلل ُمخلصين ال
لو الدين ولو كره الكافروف * 
ُسبحاَف َمْن ال يعلُم َقْدرَُه غيُرُه 



 ٔٓٔ    قريب المسلك ال 

وال يبلُغ الواصفوف ِصَفَتُو * 
سبحاف ربَّْي العليّْ األعلى 
الوَىاب { ثم يقوُؿ سبحاف اهلل 
)ثبلثًا وثبلثين( والحمُد هلِل ِمثَلها 

ـَ واهلُل أكبُر مثلها  ويقوُؿ تم ا
المائة ) ال إلَو إاّل اهلُل وحَدُه ال 
شريَك لو ، لو الملك ولو الحمد 

، فإذا أراد وىو على كلّْ قديٌر ( 



 ٕٓٔ    قريب المسلك ال 

التخفيف لُشغٍل أو ُعذٍر قاؿ: 
)سبحاف اهلل والحمُد هلِل واهللُ 

 * أكبُر( إحدى عشرَة مرَّةً 
ثم يدعو بعد ذلك ُمفتتحاً  

بالحمِد والصبلِة على رسوِؿ اهلل 
اهلُل عليو وسّلم ويقوؿ :  صّلى

}اللَُّهمَّ إني أسأُلَك ِرضاَؾ والجنَة 
* وأعوُذ بك من سخطَك والنار 
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* اللَُّهمَّ اجعل خيَر عمري آِخَره 
وخيَر عملي خواِتَمُو واجعل خيَر 
أيامي يوـَ ِلقاِئَك  * اللَُّهمَّ إني 
أعوُذ بك من الُكْفِر والَفْقِر 

ىّْدني وعذاِب القبر  * اللَُّهمَّ زَ 
في الدنيا وَرغّْْبني في اآلخرة 
وبصّْْرني بعيوِب نَػْفسي  * اللَُّهمَّ 
اغفر لي ذنوبي وَخطَاياَي كلَّها  * 



 ٗٓٔ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ أْنِعْشني واْجُبرني واىدني 
لصالِح األعماؿ واألخبلِؽ إنو ال 
يهدي لصاِلِحها وال يصرُؼ عن 
سيّْئها إاّل أنت  * اللَُّهمَّ إني 

َل الخيرات و تَػْرَؾ أسأُلَك ِفعْ 
الُمنكرات وُحبَّ المساكين ، 
وإذا أردَت بعباِدَؾ فتنًة فاقبضني 
إليَك غيَر مفتوف  * اللَُّهمَّ إني 



 ٘ٓٔ    قريب المسلك ال 

أعوُذ بك من الُجبِن والُبخِل 
وأعوُذ بك من أْف ُأَردَّ إلى أْرَذِؿ 
الُعُمِر وأعوُذ بك من فتنِة الدنيا 
وأعوُذ بك من عذاب القبر  * 

بك ُأصاِوُؿ وبك ُأحاِوُؿ  اللَُّهمَّ 
وبك أُقاِتُل  * اللَُّهمَّ ارزقني ِعْلماً 
نافعًا وعمبًل مقبواًل وِرْزقًا طيّْبًا  *  
اللَُّهمَّ إني أسأُلَك من خير 



 ٙٓٔ    قريب المسلك ال 

ماسأَلك منو عبُدَؾ ونبيَُّك محمٌد 
صّلى اهلل عليو وسلَّم ، وأستعيُذَؾ 
مما أستعاَذَؾ  منو عبُدَؾ ونبيَُّك 

اهلل عليو وسلَّم ، محمٌد صّلى 
وأنت الُمستعاُف وعليك الببلُغ 

وال حوؿ والقوَة إاّل باهلل * اللَُّهمَّ  
إني أسأُلَك من الخيِر كلّْو عاجِلِو 
وآجِلِو ما علمُت منو وما لم أعلْم  



 ٚٓٔ    قريب المسلك ال 

وأعوُذ بك من الشرّْ كلّْو عاجِلِو 
وآجِلِو ما علمُت منو وما لم أعلْم  

َب إليها من وأسأُلَك الجنََّة وما قرَّ 
قوٍؿ وعمٍل ونيٍة واعتقاٍد ، وأعوُذ 
بك من النَّاِر وما قرََّب إليها من 
قوٍؿ وعمٍل ونيٍة واعتقاٍد * اللَُّهمَّ 
وما قضيَت لي من أمٍر فاجعل 
َعاِقبَتُو َرَشدًا يا أرحَم الراحمين{ 



 ٛٓٔ    قريب المسلك ال 

ثم إْف بقَي َلُو بعَد ىذا مطلٌب 
طلَبُو وختَم الدعاَء بالصبلِة 

، ثم قرأ الفاتحَة وأوؿ والحمِد 
البقرَة }* بسم اهلل الرحمن 
الرحيم .  الم . ذلك الكتاُب ال 
ريَب فيو ىدًى للمتقين الذين 
يؤمنوف بالغيب ويقيموف الصَّبلَة 
ومما رزقناىم يُنفقوف . والذين 
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يؤمنوف بما أُنزؿ إليك وما أُنزؿ 
من قبلك وباآلخرِة ىم يوقنوف . 

م أولئك على ىدًى من ربّْه
وُأولئك ىم المفلحوف  . 
)*وإلهكم إلٌو واحٌد ال إلو إاّل ُىَو 
الرحمُن الرحيُم *(  ** ثم يقوؿ : 
ـُ إليَك بيَن يدْي   اللَُّهمَّ إني أُقدّْ
كلّْ نَػَفِس ولمحٍة ولحظٍة وَخْطَرٍة 



 ٓٔٔ    قريب المسلك ال 

وطرفٍة يطرُؼ بها أىُل السمواِت 
وأىُل األرِض وكلُّ شٍئ ىَو في 

ـُ  علِمَك كائٌن أو قْد كافَ  ، أقدّْ
إليَك بيَن يدْي ذلك كلِّْو : اهلُل ال 
إلو إاّل ُىَو الحيُّ القيـو ال تأخذه 
سنٌة وال نـو لو ما في السموات 
وما في األرض من ذا الذي 
يشفع عنده إاّل بإذنو يعلم ما بين 



 ٔٔٔ    قريب المسلك ال 

أيديهم وما خلفهم وال يحيطوف 
بشٍئ من علمو إاّل بما شاء وسع  
 كرسيو السمواِت واألرَض وال

يؤده حفظهما وُىَو العليُّ العظيم  
* آمَن الرسوُؿ بما أُنزؿ إليو من 
ربّْو والمؤمنوف كلّّ آمن باهلِل 
ومبلئكِتو وكتِبو ورسِلو ال نفرؽ 
بين أحٍد من رسلو وقالوا سمعنا 



 ٕٔٔ    قريب المسلك ال 

واطعنا غفرانك ربَّنا وإليك 
المصير . ال يكلف اهلُل نفًسا إالّ 
وسَعها لها ما كسبت وعليها ما 

سبت ربَّنا ال تؤاخذنا إف نسينا اكت
أو أخطأنا ربَّنا وال تحمل علينا 
إصرًا كما حملتو على الذين من 
قبلنا ربَّنا وال تحملنا ما ال طاقة 
لنا بو واعُف عنا واغفر لنا 



 ٖٔٔ    قريب المسلك ال 

وارحمنا أنَت موالنا فانصرنا على 
القـو الكافرين * َشِهَد اهلُل أنو ال 

لِم إلو إاّل ىو والمبلئكُة وأولوا الع
قائمًا بالقسط ال إلو إاّل ىو 
العزيُز الحكيُم إفَّ الدين عند اهلِل 
اإلسبلـ * قل اللَُّهمَّ مالك 
الُمْلك ُتؤِتي الُملَك َمْن تشاُء 
وتْنزُِع  الُملك ِممَّْن تشاُء وتُِعزُّ 



 ٗٔٔ    قريب المسلك ال 

َمْن تشاء وُتِذؿُّ َمْن تشاء بيدؾ 
الخير إنَك على كِل شٍئ قدير 

هار وتولج ُتوِلُج الليَل في الن
النهار في الليل وُتخرُج الحيَّ من 
الميت وُتخرج الميَت من الحيّْ 
وترزُؽ َمْن تشاُء بغيِر حساب * 
ثم } قل ىو اهلل أحد{ )إثنتي 
عشرة مرة ( وفي غير الصبح 



 ٘ٔٔ    قريب المسلك ال 

)إحدى عشرة مرة(  والمعوذتين 
مرة مرة * ثم : }أعددُت لكل 
ىوٍؿ ألقاُه في الدنيا واآلخرِة ال 

اهلل * ولكل ىمٍّ وغمٍّ ما إلو إاّل 
شاء اهلل * ولكلّْ نعمٍة الحمُد هلِل 
ٍة الشُّكُر هلل *  * ولكل رخاٍء وشدَّ
ولكل ُأعجوبٍة سبحاف اهلل * 
ولكل ذنٍب أستغفُر اهلَل * ولكل 



 ٙٔٔ    قريب المسلك ال 

ُمصيبٍة إنّا هلل وإنّا إليو راجعوف * 
ولكل ضيٍق حسبَي اهلُل * ولكل 
قضاٍء وقدٍر توكَّلُت على اهلل * 

كل طاعٍة ومعصيٍة الحوَؿ وال ول
)* العليّْ العظيم *( قوَة إاّل باهلِل 

 {* ولكل سكوٍف وحركٍة بسم اهلل
* ثم } ال إلَو إاّل اهلُل { خمساً 
وعشرين مرة * } أستغفُر اهلَل 



 ٚٔٔ    قريب المسلك ال 

للمؤمنين والمؤمناِت { سبعاً 
فهذه األذكار وعشرين مرة * 

مطلوبة ومندوبة دبر كلّْ صبلٍة 
تفوت بفعل الراتبِة مكتوبٍة  وال 

بل يبقى  وال بالتأخير وإْف طاَؿ ،
وقُتها ما داـ الوقُت قياسًا على 

ة ، ولكنَّ األولى المبادرة الراتب
 *بها 



 ٛٔٔ    قريب المسلك ال 

وبعد ىذا كلّْو في الصبِح خاصة  
يقوؿ } سبحاَف اهلِل وبحمِدِه  
سبحاَف اهلِل العظيِم وبحمِدِه ، 
والحوؿ والقوة إال باهلل العلي 

بلثاً( * اللَُّهمَّ اىدني العظيم  )ث
من عندؾ ، وأِفْض عليَّ من 
فضلك واْنُشْر عليَّ من رحمتَك 
وأْنِزْؿ عليَّ من بركاتَك )ثبلثاً( * 



 ٜٔٔ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ إنََّك َسلَّْطَت علينا عدواً 
وبِنا ُمطَِّلعًا على عوراتِنا بصيرًا بُعيُ 

يرانا ىو وقبيُلُو من حيُث ال 
ْسُو ِمنَّا كما نَػَراُىْم ، اللَُّهمَّ فأيّْ 

أيَّْسَتُو من رحمَتك وقَػنّْْطو منَّا كما 
قَػنَّْطَتو من عفوَؾ وباِعْد بيننا وبينو  
كما باعدَت بينو وبيَن جنَِّتَك 

 إنك على كلّْ شٍئ قديٌر .{. 
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ثمػارضمػأنَّػاألذصاَرػاآلتغَةػ
ػشالػ ػ، ػوطداّء ػصباحّا ُتطضُب
اضعضطاُءػ:ػواضصباحػطنػظصِفػ

واِلػ،ػواضطداءػاضضغِلػإضىػاضز
طنػاضزواِلػإضىػظصِفػاضضغلػ،ػ
ػطنػ ػسوِشُتكا ػاضُطعّذراِت إاّل
ػإضىػ ػاضصبِح ػصالِة بعد



 ٕٔٔ    قريب المسلك ال 

ػاضُطدّبعاِتػ ػوإاّل ػ، اضطضوِع
ػطضوِعػ ػشبَل سوِشُتكا
ػ،ػ ػُزُروِبكا ػوشبَل اضذطِس
ػطضعتػ ػأو ػزربت ػإذا ضصن

ػصطضَّ ػإثظائكا ػسي ػ،ػوعو كا
ػعذغنػ ػاإلظدان سضغجعل
ػوشتكطاػ ػسي اضعددغن



 ٕٕٔ    قريب المسلك ال 

ػإذاػػوضغقطع ػسغه ػعو طا
ػطاػ ػألن ػ، ػوشُتكطا دخل
ػصطاػ ػطتدع ػوشته دواعطا

ػػ*شررظاػ
ونحن اآلف نسرُدىا بحسب ما 

، فنقوؿ : ينبغي  نراه أوفق وأرفق
آغاتػأف يقرأ بعدما تقدـ 



 ٖٕٔ    قريب المسلك ال 

)* قاؿ كعب األحبار  اضصفاغة
: سبع آيات من كتاب اهلل تعالى 
إذا قرأتُهنَّ ال أُبالي ، ولو 

ألرِض انطبقِت السماُء على ا
 وىي :لنجوت *( 

**         **   
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 ٙٗٔ    قريب المسلك ال 

، ويأتي بعدىا  سورة يسثم يقرُأ  
بالدعاء المأثور عن الحبيِب 

إنا اهلل الحّداد وىو : }اللَُّهمَّ عبدِ 
نستحفظك ونستودعك أدياننا 
وأنفسنا وأىلنا وأوالدنا وأموالنا 
وكل شئ أعطيتنا ، اللَُّهمَّ اجعلنا 
وإياىم في َكنفك وأمانك وِعياذؾ 
من كل شيطاٍف مريٍد وجباٍر عنيٍد 



 ٚٗٔ    قريب المسلك ال 

وذي عيٍن وذي بغٍي ومن شر كل 
ذي شٍر إنك على كل شئ قدير  
اللَُّهمَّ جّملنا بالعافيِة والسبلمِة 

ّقنا بالتقوى واإلستقامة وحق
وأعذنا من موجبات الندامة إنك 
سميُع الدعاء ، اللَُّهمَّ اغفر لنا 
ولوالدينا وأوالِدنا ومشايِخنا 
وإخوانِنا في الدين وأصحابِنا 



 ٛٗٔ    قريب المسلك ال 

ولمن أحبنا فيك ولمن أحسَن 
إلينا والمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات يا رب 
 العالمين ، وصلّْ اللَُّهمَّ على

عبدؾ ورسولك سيدنا و موالنا 
محمٍد وعلى آلو وصحبو وسلم ، 
وارزقنا كماَؿ المتابعِة لو ظاىراً 
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وباطناً في عافيٍة وسبلمٍة برحمتك 
 يا أرحم الراحمين. {

، ويقوؿ بعدىا :  الواقعةَ ثم يقرُأ 
} اللَُّهمَّ ُصْن وجوَىنا باليسار ، 
وال ُتوِىنَّا باإلقتار فنسترزَؽ طالبي 

نستعِطَف ِشراَر خلِقَك  َك ، و ِرزقِ 
بحمِد َمْن أعطانا ،  ونشتغلَ 

ْـّ َمْن منعنا ، وأنَت ِمن  ونُػْبتَػَلى بذ



 ٓ٘ٔ    قريب المسلك ال 

وراء ذلك ُكلِّْو أىُل الَعطاِء والمنِع  
اللَُّهمَّ كما ُصنَت وُجوَىَنا عن 
السجوِد إاّل لَك ، َفُصنَّا عن 
الحاجِة إاّل إليَك بجوِدَؾ وكرِمَك 

راحمين  وفضِلَك يا أرحم ال
ياأرحم الراحمين يا أرحم 
الراحمين ، أغننا بفضلك عمَّْن 
سواؾ ، وصّلى اهلُل على سيدنا 
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{ محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّمْ 
 * يقرأُ تبارَؾ الُملكِ ثم 

للحبيب ثم يقرُأ الورَد اللطيَف  
عبداهلل بن علوي الحّداد 
الُمشتمل على ُمهمَّات أذكار 

رة الصباح والمساء ، وىو :  سو 
اإلخبلص }ثبلثًا{ *  والمعوذتاف  
}ثبلثًا{ * }ربّْ أعوُذ بَك من 
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ىمزات الشياطين ، وأعوُذ بك 
ربّْ أف يحضروف {  }ثبلثًا{*  
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 
وأنكم إلينا ال تُرجعوف ، فتعالى 
اهلُل الملُك الحق ال إلو إاّل ُىَو 
ربُّ العرِش الكريم  ومن يدُع مع 

آخر البرىاف لو بو فإنما  اهلِل إلهاً 
حسابو عند ربّْو إنو ال يُفلح 



 ٖ٘ٔ    قريب المسلك ال 

الكافروف ، وقل ربّْ اغفر وارحم 
وأنَت خيُر الراحمين  *  
فسبحاَف اهلِل حين تمسوف وحين 
تصبحوف ولو الحمد في 
السموات واألرِض وعشّيًا وحين 
ُتظهروف ُيخرُج الحيَّ من الميِت 
وُيخرج الميَت من الحيّْ وُيحيى 

بعد موتها وكذلك  األرض



 ٗ٘ٔ    قريب المسلك ال 

ُتخرجوف * } أعوُذ باهلل السميع 
العليم من الشيطاف الرجيم  { 
ثبلثًا } بسم اهلل الرحمن الرحيم{ 
}*  لو أنزلنا ىذا القرآف على 
جبل لرأيتو خاشعا متصدعا من 
خشية اهلل وتلك األمثاُؿ نضربها 
للناس لعلهم يتفكروف . ىو اهلل 

ب الذي ال إلو إاّل ىو عالُم الغي



 ٘٘ٔ    قريب المسلك ال 

والشهادة ىو الرحمن الرحيم . 
ىو اهلل الذي ال إلو إاّل ىو 
الملك القدوس السبلـ المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحاَف اهلِل عّما ُيشركوف . ىو 
اهلل الخالق البارئ المصور لو 
األسماء الحسنى ُيسبح لو ما في 
السموات واألرض وىو العزيز 



 ٙ٘ٔ    قريب المسلك ال 

 الحكيم  *{*}سبلـٌ على نوحٍ 
في العالمين إنا كذلك نجزي 

لمحسنين إنو من عبادنا ا
{* }أعوُذ بكلمات اهلل المؤمنين

 التآمات من شر ما خلق.{
 )ثبلثاً(* 

}بسم اهلل الذي ال يضر مع 
اسمو شٌئ في األرض وال في 



 ٚ٘ٔ    قريب المسلك ال 

السماء وُىَو السميع العليم { 
 أصبحتُ )ثبلثاً( * } اللَُّهمَّ إني 

، منك في نعمٍة وعافيٍة وستٍر 
نعمَتَك علّي وعافيَتَك  مفأتم

وِستَرَؾ في الدنيا واآلخرة{ 
 أصبحتُ )ثبلثاً(* }اللَُّهمَّ إني 

ُأشهُدَؾ وُأشهُد حملَة عرِشَك 
ومبلئكَتك وجميَع خلِقَك انك 



 ٛ٘ٔ    قريب المسلك ال 

أنَت اهلُل ال إلو إاّل أنَت وحدؾ ال 
شريك لك وأفَّ ُمَحمَّدًا عبُدَؾ 

  ))أربعاً ((*ورسوُلك { 
بّْ العالمين حمداً } الحمُد هلل ر 

يوافي نعمو ويكافئ مزيده{ 
)ثبلثاً(   * } آمنُت باهلل العظيم 
وكفرُت بالجبت والطاغوت ، 
واستمسكت بالعروة الوثقى ال 



 ٜ٘ٔ    قريب المسلك ال 

انفصاـ لها واهلل سميٌع عليم { 
)ثبلثاً(* }رضيُت باهلل ربِّا 
وباإلسبلـ دينًا وبسيِدنا  ُمَحمٍَّد 

اًل اهلل عليو وسّلم نبيًا ورسو  صّلى
)* وفي رواية نبيًا رسواًل * وفي 

{  أخرى صحيحة رسواًل نبيًا*(
)ثبلثاً( * } حسبي اهلُل ال إلو إالّ 
ُىَو عليو توكلُت وُىَو ربُّ العرِش 



 ٓٙٔ    قريب المسلك ال 

العظيم { ) سبعاً (* } اللَُّهمَّ صلّْ 
على سيِدنا ُمَحمٍَّد وعلى آلو 

م{  )عشرًا( * وصحبو وسلّ 
ة اللَُّهمَّ إني أسألك من فجاء}

الخير وأعوُذ بك من فجاءة 
{  } اللَُّهمَّ أنَت ربّْي ال إلو الشر

إاّل أنَت خلقتني وأنا عبُدَؾ وأنا 
على عهِدَؾ ووعدؾ ما استطعت  



 ٔٙٔ    قريب المسلك ال 

أعوُذ بك من شر ما صنعُت أبوُء 
لك بنعمتك علّي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب 
إاّل أنَت{ * } اللَُّهمَّ أنَت ربّْي ال 

إاّل أنَت عليك توكلُت وأنَت  إلو
ربُّ العرِش العظيم ما شاء اهلل  
كاف وما لم يشأ لم يكن وال 
حوؿ والقوة إاّل باهلل العلي 



 ٕٙٔ    قريب المسلك ال 

العظيم ، أعلُم أف اهلَل على كلّْ 
شٍئ قدير وأف اهلَل قد أحاط بكلّْ 
شٍئ علمًا  اللَُّهمَّ إني أعوُذ بك 
من شر نفسي ومن شر كل دآبٍة 

يتها إف ربّْي على أنَت آخٌذ بناص
صراٍط مستقيم  { * } يا حيُّ 
ياقيوـُ برحمتك أستغيُث ومن 
عذابك أستجير ، أصلح لي 



 ٖٙٔ    قريب المسلك ال 

شأني كلو وال تكلني إلى نفسي 
طرفَة عيٍن {* } اللَُّهمَّ إني أعوُذ 
بك من الهمّْ والحزف ، وأعوُذ 
بك من العْجِز والكسل ،  وأعوُذ 
بك من الجبن والبخل ، وأعوُذ 

لبة الدَّْين و قهِر بك من غ
الرجاؿ { * } اللَُّهمَّ إني أسألك 
العافيَة في الدنيا واآلخرة ، اللَُّهمَّ 



 ٗٙٔ    قريب المسلك ال 

إني أسألك العفَو والعافيَة 
والمعافاة الدائمة في ديني 

ُهمَّ وُدنياي وأىلي ومالي ، اللَّ 
 * {استر عوراتي وآمن روعاتي

}اللَُّهمَّ احفظني من بين يدي 
وعن ومن خلفي وعن يميني 

شمالي ومن فوقي وأعوُذ 
بعظمتك أف ُأغتاؿ من تحتي { * 



 ٘ٙٔ    قريب المسلك ال 

} اللَُّهمَّ أنَت خلقتني وأنَت 
تهديني ، وأنَت ُتطعمني وأنَت 
َتسقيني ، وأنَت ُتميتني وأنَت 
ُتحييني ، وأنَت على كل شئ 

 قدير .{ * 
على فطرة اإلسبلـ   أصبحنا}

وعلى كلمة اإلخبلص و على 
ى اهلل عليو دين نبينا  ُمَحمٍَّد صلّ 



 ٙٙٔ    قريب المسلك ال 

وسّلم وعلى ملة أبينا إبراىيَم 
حنيفًا مسلمًا وما كاف من 

 المشركين { .
* } اللَُّهمَّ بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموُت ، 

{* النشوروعليك نتوكُل وإليَك 
الملُك هلل  أصبحنا وأصبحَ }

والحمد هلل ربّْ العالمين ، اللَُّهمَّ 



 ٚٙٔ    قريب المسلك ال 

فتحو  ىذا اليوـِ إني أسألك خيَر 
ونصَره ونورَه وبركَتو وُىداُه ، 

 ىذا اليوـِ اللَُّهمَّ إني أسألك خيَر 
وخيَر ما فيو وخيَر ما قبلو وخَير 

ىذا ما بعده ، وأعوُذ بك من شِر 
وشِر ما فيو و شر ما قبَلو  اليوـِ 

وشر ما بعَده { * } اللَُّهمَّ ما 
بي من نعمٍة أوبأحٍد من أصبح 



 ٛٙٔ    قريب المسلك ال 

خلقك فمنك وحدؾ ال شريك 
ك ، فلك الحمُد ولك الشكر ل

 على ذلك .{
(  سبحاَف اهلِل وبحمده  )مائة مرة*

سبحاَف اهلِل العظيم  وبحمده 
)مائة مرة(  *  سبحاَف اهلِل 
والحمد هلل وال إلو إاّل اهلل واهلل 

 *أكبر {  )مائة مرة ( 



 ٜٙٔ    قريب المسلك ال 

} ال إلو إاّل اهلل  ويزيُد صباحًا  
وحده ال شريك لو ، لو الملك 

ُىَو على كل شئ ولو الحمد و 
 قدير { 

و يُبَدؿ فيو ) الصباح( 
( بػػ)الليل( ،  بػػ)المساء( ، و)اليـو

و )النشور(  بػػ)المصير( * إنتهى  



 ٓٚٔ    قريب المسلك ال 

لى فراِغِو من وإف َخلََّف المائتين إ
 .األدعيِة فبل بأس 

لكن ورد في اإلتياف  بػػ  
}سبحاف اهلل وبحمده )مائة مرة ( 
وسبحاف اهلل العظيم وبحمده 

ة مرة ( { قبل  طلوع )مائ
الشمس فضل عظيم ، فتقديمها 

 في ىذا الوقت أفضل . 



 ٔٚٔ    قريب المسلك ال 

ػاإلطامػاضظووي ثم يقرأُ     ورَد
 رحمو اهلل ونفع بو ، وىو :

 }بسم اهلل الرحمن الرحيم {*  
بسم اهلِل  ، اهللُ أكبُر ، أقوؿ على 
نفسي وعلى ديني وعلى أىلي 
وعلى أوالدي وعلى مالي وعلى 

نِهم وعلى  أصحابي وعلى أديا
أمواِلهم ألَف الحوؿ والقوة إالّ 



 ٕٚٔ    قريب المسلك ال 

* } بسم اهلِل   باهلل العلي العظيم 
اهلُل أكبر ، اهلُل أكبُر ، أقوؿ على 
نفسي وعلى ديني وعلى أىلي 
وعلى أوالدي وعلى مالي وعلى 

أصحابي وعلى أديانهم و على  
أموالهم ألَف ألِف ال حوؿ و 
 القوة إاّل باهلل العلي العظيم { *

بسم اهلِل  ، اهلُل أكبُر ، اهللُ } 



 ٖٚٔ    قريب المسلك ال 

أكبر، اهلُل أكبر، أقوؿ على 
نفسي وعلى ديني وعلى أىلي 
وعلى أوالدي وعلى مالي وعلى 
أصحابي وعلى أديانهم وعلى 
أموالهم ألَف  ألِف ألِف الحوؿ 
والقوة إاّل باهلل العلي العظيم { 
.}*  بسم اهلل  وباهلل و من اهلل 

اهلل  ، وإلى اهلل وعلى اهلل وفي 



 ٗٚٔ    قريب المسلك ال 

والحوؿ والقوة إاّل باهلل العلي 
العظيم { * } بسم اهلل  على 
ديني وعلى نفسي ، بسم اهلل 
على مالي وعلى أىلي وعلى 
أوالدي وعلى أصحابي  بسم اهلل 

 على كل شئ أعطانيو ربي { *
} بسم اهلل  رب السموات  

السبع ورب األرضين السبع 



 ٘ٚٔ    قريب المسلك ال 

}بسم اهلل * ورب العرش العظيم{
ضر مع اسمو شٌئ في الذي الي

األرض وال في السماء وىو 
 السميع العليم { )ثبلثاً( *

}بسم اهلل خيِر األسماء في  
ماء ، بسم اهلل األرض وفي الس
{* } اهلل  اهلل ، أفتتُح وبو أختتم

اهلل ربي ال أشرؾ بو أحدًا { * 



 ٔٙٚ    قريب المسلك ال 

}اهلل ، اهلل ،  اهلل ، ال إلو إالّ 
 ىو{ * } اهلل ، اهلل ، اهلل أعزُّ 
{ وأجلُّ  وأكبر مما أخاُؼ وأحذرُ 

)ثبلثاً( }اللَُّهمَّ إني أعوذ بك من 
شر نفسي ومن شر غيري ومن 
شر ما خلق ربي {* } بك اللَُّهمَّ 
أحترز منهم ، وبك اللَُّهمَّ أدرأُ 
في نحورىم ، وبك اللَُّهمَّ أعوذ 



 ٚٚٔ    قريب المسلك ال 

من شرورىم وأستكفيك إياىم، 
ـُ بين يدّي  وأيدي وأيديهم وأقد

عنايتي وشملتو  من أحاطتو
 إحاطتي{ * 

} بسم اهلل الرحمن الرحيم قل 
ىو اهلل أحد اهلل الصمد  لم يلد 

ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد{  
)ثبلثاً( } و مثل ذلك عن يميني 



 ٛٚٔ    قريب المسلك ال 

وأيمانِهم ، ومثل ذلك عن 
شمالي وعن شمائِلهم ، ومثل 
ذلك  أمامي وأماَمهم ومثل ذلك 
من خلفي ومن خلِفهم ، ومثل 

ن فوقي ومن فوِقهم ، ذلك م
ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم  
، ومثل ذلك محيٌط بي وبهم 

اللَُّهمَّ إني  { }. وبما أحطنا بو



 ٜٚٔ    قريب المسلك ال 

أسألك لي ولهم من خيرؾ 
بخيرؾ الذي اليملكو غيرؾ {  
}اللَُّهمَّ اجعلني وإياىم في 
ِحفِظك وعياِذَؾ وِعباِدؾ وِعياِلك 
وِجوارؾ وأمنك وأمانتك وِحزِبك 

وَكنفك وِسترؾ وُلطِفك وِحرزؾ 
من كل شيطاٍف وسلطاف وإنٍس 
وجآٍف وباٍغ وحاسٍد وسبٍع وحيٍة 



 ٓٛٔ    قريب المسلك ال 

وعقرٍب ومن شر كل دآبة أنت 
آخٌذ بناصيتها إف ربي على 

 صراط مستقيم.{ * 
}حسبي الربُّ من المربوبين  
حسبي الخالُق من المخلوقين ، 
حسبي الرازؽ من المرزوقين ، 
حسبي الساتر من المستورين ، 
حسبي الناصر من المنصورين ، 



 ٔٛٔ    قريب المسلك ال 

حسبي القاىُر من المقهورين  
حسبي الذي ىو حسبي ، 
حسبي من لم يزؿ حسبي ، 

 *بي اهلُل ونعم الوكيُل ػػحس
 {*  بي اهلل من جميع خلقوػػحس

}إف وليي اهلُل الذى نّزؿ الكتاب 
وىو يتوّلى الصالحين{  *}وإذا 
قرأت القرآف جعلنا بينك وبين 



 ٕٛٔ    قريب المسلك ال 

باآلخرة حجابا  الذين اليؤمنوف
مستورا ، وجعلنا على قلوبهم 

أكنة أف يفقهوه وفى آذانهم وقرا  
وإذا ذكرت ربك في القرآف 
 وحده وّلوا على أدبارىم نفورا{  

}فإف تولوا فقل حسبي اهلل ال إلو 
إاّل ىو عليو توكلت وىو رب 
العرش العظيم { ))سبعا(( 



 ٖٛٔ    قريب المسلك ال 

}والحوؿ وال قوة إاّل باهلل العلي 
ى اهلل علىسيدنا العظيم  وصلّ 

محمد النبي األمي وعلى آلو 
 {.وصحبو وسلم

* ثم ينفث من غير بصق عن 
يمينو ثبلثا ثم عن شمالو ثبلثا  
وعن أمامو ثبلثا وعن خلفو ثبلثا 
ثم يقوؿ : } خبأت نفسي في 



 ٗٛٔ    قريب المسلك ال 

خزائن بسم اهلل الرحمن الرحيم ، 
أقفالها ثقتي باهلل  ، مفاتيحها 
الحوؿ والقوة إاّل باهلل{ * 
}أدافع بك اللَُّهمَّ عن نفسي ما 
ُأطيق وماال أطيق ، الطاقة 
لمخلوؽ مع قدرة الخالق 

بي اهلُل ونعَم الوكيل ، بخفي ػػػحس
ُلطف اهلل  ، بلطيف صنع اهلل  ، 



 ٘ٛٔ    قريب المسلك ال 

بجميل ستر اهلل ،  دخلُت في  
يدنا ػػّفعت بسػػكنف اهلل تش

وؿ اهلل ،  تّحصنت بأسماء ػػرس
هلل  اهلل  آمنت باهلل توكلت على ا

 أدخرت اهلل لكل شدة { *
}اللَُّهمَّ يا من اسمو محبوب 
ووجهو مطلوب إكفني ما  قلبي 
منو مرىوب أنت غالب غيُر 



 ٙٛٔ    قريب المسلك ال 

مغلوب وصّلى اهلل على سيدنا 
محمد وآلو وصحبو وسلم ، 

 حسبي اهلل ونعم الوكيل{ 
 حزب اإلماـ النووي ( انتهى) 
وبعده يأتي باالستغفار الوارد عن  

لسلف يواظبوف الذي لم يزؿ ا
عليو  ويُوصوف بو ، وىو: 
}أستغفُر اهلَل الذي ال إلو إاّل ىَو 



 ٚٛٔ    قريب المسلك ال 

الرحمَن الرحيَم الحيَّ القيُّوـَ 
الذي ال يموُت ، وأتوُب إليو ، 
ربّْ اغفْر لي { ) سبعًا وعشرين 

وىي  ثم يأتي بالعشرات مرة(  
ىنا  إحدى عشرة للجمع بين ما 

يكرر كل   *في اإلحياء  والبداية 
احدة عشرا )قاؿ في اإلحياء أو و 

 ثبلثا( : 



 ٛٛٔ    قريب المسلك ال 

ال إلو إاّل اهلل وحده ال  األولى: }
 شريك لو ، لو الملك ولو الحمد 

ال يموت  ي ويميت وىو حي يح
بيده الخير ، وىوعلى كل شئ 
قدير {  * الثانية : }سبحاف اهلل 
والحمد هلل وال إلو إاّل اهلل واهلل 
أكبر والحوؿ والقوة إاّل باهلل 

لي العظيم{ * الثالثة : }ُسبوٌح الع



 ٜٛٔ    قريب المسلك ال 

ُقدوٌس ، ربُّ المبلئكِة والروِح { 
* الرابعة :}سبحاف اهلل العظيم 

{ * الخامسة :   وبحمده
}*أستغفُر اهلَل العظيَم  الذى ال 
إلو إاّل ىو الحيَّ القيوـَ ، وأسألُو 

{  * السادسة   التوبَة والمغفرةَ 
اللَُّهمَّ ال مانع لما أعطيت   :} * 

وال معطي لما منعت ، وال رآّد 



 ٜٓٔ    قريب المسلك ال 

لما قضيت  وال ينفع ذا الجدّْ 
منك الجدُّ {  * السابعة : }ال 

إلو إاّل اهلل الملُك الحُق المبين{  
بسم اهلل الذى ال  * الثامنة : } 

مو شٌئ  في األرض يضر مع اس
وىو السميع  وال في السماء 

اللَُّهمَّ  ة : } *{ * التاسع  العليم
صل على سيدنا محمد عبدؾ 



 ٜٔٔ    قريب المسلك ال 

ورسولك النبي األمي ، وعلى آلو 
وصحبو وسلم {  * العاشرة : 
}*أعوذ باهلل السميع العليم من 
الشيطاف الرجيم  ، ربّْ  أعوذ 
بك من ىمزات الشياطين ، 

وأعوذ بك ربّْ أف يحضروف{   
ال إلو إاّل اهللُ  الحادية عشرة : }

، ربُّ  السموات   الواحُد القهار



 ٕٜٔ    قريب المسلك ال 

واألرِض وما بينهما العزيز الغفار{  
 ثم يأتي بالمسبعات العظيمة

الفضل الذي عّلمها سيُدنا 
الخضر إلبراىيم التَّيمي في رؤيا 
شريفة ذكرىا في اإلحياء في  
كتاب ترتيب األوراد ، وذكر أف 

يَّ ػػػيمي رأى النبػػم التػػػػإبراىي
لى اهلل عليو وسلم بعد ذلك ػػص



 ٖٜٔ    قريب المسلك ال 

واستخبره عّما عّلمو الخضر ، 
فقّرره وذكر لو فضائل عظيمة ، 

وقاؿ : ) والذي بعثني بالحقّْ نبياً  
ما يعمُل بهذا إاّل َمْن خلقو اهللُ 
سعيدًا ، وال يتركو إاّل َمْن خلقو 

قاؿ سيُدنا الحبيُب اهلل شقيًا ( 
عمُر بُن سقاؼ : )معنى )ال 
يتركو ( مكذبًا بهذه الرؤيا ، ألف 



 ٜٗٔ    قريب المسلك ال 

ئل األعماؿ اليأثم تاركها ، فضا
، وقد سبق تعريف واهلل أعلم ( 

الفاتحة   وقتها وىي : أف يقرأ  
وقل أعوذ بربّْ الناس  وقل أعوُذ 
بربّْ الفلق  واإلخبلص 

آية الكرسي سبعاً  والكافروف  و 
 سبعاً * 



 ٜ٘ٔ    قريب المسلك ال 

}سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو و
إاّل اهلل و اهلل أكبر  والحوؿ 

اهلل العلي العظيم{ والقوة إاّل ب
سبعًا * }اللَُّهمَّ  صل على سيدنا 
محمد  عبدؾ ورسولك النبي 
األمي وعلى آلو وصحبو وسلّْم { 
سبعًا * }أستغفر اهلل العظيم لي 
ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات 



 ٜٙٔ    قريب المسلك ال 

والمسلمين والمسلمات  األحياء 
منهم واألموات ، إنك سميٌع 
قريٌب مجيُب الدعوات { سبعًا * 

ُهمَّ افعل بي وبهم عاجبل اللَّ  }
وآجبل في الدين والدنيا واآلخرة  
ما أنت لو أىل ،  وال تفعل بنا يا 
موالنا ما نحن لو أىل إنك غفور 



 ٜٚٔ    قريب المسلك ال 

حليم ، جواٌد كريم  رَُءْوؼ 
 انتهت المسبعات(){ سبعًا*رحيم
أعوذ باهلل   ثم يقوؿ : } *     

السميع العليم من الشيطاف 
هلل الرجيم )عشرًا( * بسم ا

الرحمن الرحيم ، وال حوؿ وال 
قوة إاّل باهلل العلي العظيم 
)عشرًا( * حسبَي اهلُل ال إلَو إالّ 



 ٜٛٔ    قريب المسلك ال 

ىو عليو توكلُت وىو ربُّ العرِش 
العظيم )عشرًا ( * الحمُد هلِل 
بجميع محامِده كلّْها ، ما علمُت 
منها وما لم أعلْم ، على جميع 
نِعِمِو كلّْها ، ما علمُت منها وما 

علْم ، عدَد خلِقِو كلّْهم ، ما لم أ
 علمُت منهم وما لم أعلْم )ثبلثاً( 



 ٜٜٔ    قريب المسلك ال 

*  اللَُّهمَّ صلّْ على نوِر األنواِر 
وسرّْ األسراِر  و تِرياِؽ األغياِر ، 
ومفتاِح باب اليسار ، سيِدنا 
محمٍد المختار وآلو األطهار 
وأصحابو األخيار ، عَدَد نَِعِم اهلِل 

ُهمَّ صلّْ وأفضالو ) ثبلثًا ( * اللَّ 
وسلّْم على سيدنا محمٍد وعلى 
آؿ سيدنا محمٍد عدَد كلّْ ذرٍَّة 



 ٕٓٓ    قريب المسلك ال 

ألَف مرٍة )ثبلثاً( * اللَُّهمَّ صلّْ 
وسلّْم على سيدنا محمٍد وعلى 
آؿ سيدنا محمٍد ، وأنزِْلُو المقعَد 

( َب عندؾ يوـَ القيامة )ثبلثاً الُمَقرَّ 
* اللَُّهمَّ صلّْ على سيدنا محمٍد 

ا ال نهايَة لكماِلَك وعلى آلو كم
وعدَد كماِلِو ) ثبلثًا ( * اللَُّهمَّ 
صلّْ على سيدنا محمٍد وعلى آلو 



 ٕٔٓ    قريب المسلك ال 

صبلَة أىِل السمواِت واألرضين 
عليو ، وأجِر يا ربّْ ُلطَفَك 
الخفيَّ في أمري والمسلمين 
)ثبلثاً( * اللَُّهمَّ صلّْ على سيدنا 
محمٍد  عبِدَؾ ورسوِلَك النبيّْ 

لى آؿ سيدنا محمٍد  األُمّْيّْ ، وع
وأزواجو ُأمهاِت المؤمنين ، 
وُذريتو وأىِل بيتو  كما صليَت 



 ٕٕٓ    قريب المسلك ال 

على سيدنا إبراىيم وعلى آؿ 
سيدنا إبراىيم في العالمين إنك 
حميٌد مجيٌد ، وبارؾ  على سيدنا 
محمٍد  عبِدَؾ ورسوِلَك النبيّْ 
األُمّْيّْ ، وعلى آؿ سيدنا محمٍد  
وأزواجو ُأمهاِت المؤمنين ، 

ُذريتو وأىِل بيتو ، كما باركَت و 
على سيدنا إبراىيم وعلى آؿ 



 ٖٕٓ    قريب المسلك ال 

سيدنا إبراىيم في العالمين إنك 
حميٌد مجيٌد ، وكما يليُق بعظيم 
شرفو وكمالو ورضاؾ عنو  ، وكما 
ُتحُب وترضى لو دائمًا أبدًا ، 
عدَد معلوماِتَك ومداَد كلماِتَك 
ورضاَء نفسك وزنَة عرشك ، 

وأتمهَّا ،   أفضَل الصبلة وأكمَلها
كلما ذكرَؾ وذكره  الذاكروف ، 



 ٕٗٓ    قريب المسلك ال 

وغفل عن ذكرؾ وذكره الغافلوف  
وسلّْْم تسليمًا كذلك وعلينا معهم 
وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين 

ونبينا ) مرة ( *  جزى اهلُل سيَدنا 
محمدًا صّلى اهلل عليو وسّلم عّنا 
خيرًا بما ىو أىلو ) ثبلثًا ( * 

نا محمٍد ، اللَُّهمَّ أصلح أمَة سيد
اللَُّهمَّ ارحم أمة سيدنا محمٍد ، 



 ٕ٘ٓ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ فرّْج عن أمِة سيدنا محمٍد 
)ثبلثاً( * سبحاف اهلل والحمد هلل 
وال إلو إاّل اهلل واهلل أكبر والحوؿ 

والقوة إاّل باهلل العلي العظيم  
عدَد خلِقو ورضاَء نفِسو وزنَة 
عرِشو ومداَد كلماتِو  )ثبلثاً( * 

 وبحمده ، عدَد بحاَف اهللِ ػس



 ٕٙٓ    قريب المسلك ال 

خلِقو ورضاَء نفِسو وزنَة عرِشو 
  ومداَد كلماتِو  )ثبلثاً( *

بحاَف اهلِل عَدَد ما خلق في ػػس
السماء  ، سبحاَف اهلِل عَدَد ما 
خلق في األرض ، سبحاَف اهلِل 
عَدَد ما بين ذلك ، سبحاَف اهلِل 
عَدَد ما ُىَو خالٌق * الحمد هلل 

، عَدَد ما خلق في السماء  



 ٕٚٓ    قريب المسلك ال 

الحمُد هلِل  عَدَد ما خلق في 
األرض ، الحمد هلل  عَدَد ما بين 
ذلك ، الحمد هلل  عَدَد ما ُىَو 
خالٌق   * ال إلو إاّل اهلل  عَدَد ما 
خلق في السماء  ، ال إلو إاّل اهلل 
عَدَد ما خلق في األرض ، ال إلو 
إاّل اهلل  عَدَد ما بين ذلك  ال إلو 

خالٌق  *  اهللُ إاّل اهلل عَدَد ما ُىَو 



 ٕٛٓ    قريب المسلك ال 

أكبر عَدَد ما خلق في السماء ،  
اهلل أكبر عَدَد ما خلق في األرض  
اهلل أكبر عَدَد ما بين ذلك ، اهلل 
أكبر عَدَد ما ُىَو خالٌق * الحوؿ 

لعظيم  وال قوة إاّل باهلل العليّْ ا
 عَدَد ما خلق في السماء  
الحوؿ وال قوة إاّل باهلل العليّْ 

خلق في األرض   العظيم  عَدَد ما



 ٜٕٓ    قريب المسلك ال 

ال حوؿ وال قوة إاّل باهلل العليّْ 
، العظيم  عَدَد ما بين ذلك  

الحوؿ وال قوة إاّل باهلل العليّْ 
عَدَد ما ُىَو خالٌق    العظيم
 * )ثبلثاً(

وُؽ ػبسم اهلِل ما شاء اهلُل ، ال يس
اء ػالخيَر إاّل اهلُل ، بسم اهلِل ما ش

 اهلُل اليصرُؼ السوَء إاّل اهلل ، 



 ٕٓٔ    قريب المسلك ال 

بسم اهلِل ما شاء اهلُل ما كاف من 
)*وفي نسخة : نعمٍة فمن اهلِل 

 وما بكم منبسم اهلِل ما شاء اهلُل 
،  بسم اهلِل ما *( نعمٍة فمن اهللِ 

شاء اهلُل الحوؿ وال قوة إاّل باهلل 
)ثبلثاً( * اللَُّهمَّ مغفرُتَك أوسُع 
من ذنوبي ورحمُتَك أرجى عندي 

مَّ إني من عملي )ثبلثاً(  اللَّهُ 



 ٕٔٔ    قريب المسلك ال 

أعوُذ بك أْف ُأشرَؾ بك وأنا أعلُم  
 وأستغفُرَؾ ِلما ال أعلُم ) ثبلثاً( *

سبحاَف اهلِل األبديّْ األبْد * 
سبحاَف اهلِل الواحِد األحِد * 

بحاَف اهلِل الفرِد الصمِد * ػس
سبحاَف اهلِل رافِع السماِء بغيِر 
عمٍد * سبحاَف َمْن بسط األرَض 

َف َمْن على الماء فجمَد * سبحا



 ٕٕٔ    قريب المسلك ال 

خلَق الخلَق فأحصاىم عدَد * 
سبحاَف َمْن قسََّم الرزَؽ ولم ينَس 
أحَد * سبحاَف الذي لم يتخْذ 
صاحبًة وال ولد * سبحاَف الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن لو ُكُفواً 

اللَُّهمَّ كما لطفَت في  أحٌد *
عظمتك دوف اللطفاء ، وعلوَت 
بعظمتك على العظماء  وعلمَت 



 ٖٕٔ    قريب المسلك ال 

ضك كعلمك بما فوؽ ما تحت أر 
عرشك  فكانت وساوس الصدور 
كالعبلنيِة عندؾ ، وعبلنيُة القوؿ  
كالسرّْ في علمك ، وانقاد كل 
شٍئ لعظمِتك ، وخضع كلُّ ذي 
سلطاٍف  لسلطانك ، وصار أمُر 
الدنيا واآلخرِة كلُُّو بيدؾ ، اجعل 
لي من كلّْ ىمٍّ وغمٍّ أصبحُت أو 



 ٕٗٔ    قريب المسلك ال 

أمسيُت فيو فرجًا ومخرجًا ، 
ُهمَّ إف عفوؾ عن ذنوبي اللَّ 

وتجاوزؾ عن خطيئتي وِستَرؾ 
على قبيح عملي أطمعني أف 
أسألك ماال أستوجُبو منك مما 
قّصْرُت فيو ، أدعوؾ آمنًا ، 

فإنك وأسألك ُمستأنسًا ، 
المحسن إليَّ وأنا المسُئ إلى 



 ٕ٘ٔ    قريب المسلك ال 

نفسي فيما بيني وبينك ، تتوّدُد 
إليَّ بالّنعِم مع غناؾ عّني ، 

بالمعاصي مع  وأتبغُض إليك
فقري إليك ، ولكّن الثقَة بك 
حملتني على الجراءِة عليك ، 

ْد بفضلك وإحساِنك عليَّ ، جُ فَ 
وتْب عليَّ إنك أنت التّػّواُب 

 *الرحيم ( 



 ٕٙٔ    قريب المسلك ال 

*ال إلَو إاّل اهلُل العظيُم الحليُم * 
ال إلَو إاّل اهلُل ربُّ العرِش العظيِم 

إلَو إاّل اهلُل ربُّ السمواِت  *ال
  ألرِض وربُّ العرِش الكريمِ وربُّ ا

اللَُّهمَّ إني أشكو إليك َضعَف  *
قوتي وقلَة حيلتي وَىواني على 
الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنَت 
ربُّ الُمستضعفين وأنت ربي ، 



 ٕٚٔ    قريب المسلك ال 

إلى َمْن َتِكُلني ، إلى بعيٍد 
يتجهَّمني ، أو عدوٍّ ملَّكَتُو أمري  
إْف لم يكْن بَك غضٌب عليَّ فبل 

لكْن عافيُتَك ىي أوسُع أُبالي و 
لي ، أعوُذ بنوِر وجِهَك الذي 
أشرقْت بو الظُلماُت وصلَح عليو 

أف ينزؿ من أمُر الدنيا واآلخرة 
بي غضُبَك أو يحلَّ  عليَّ 



 ٕٛٔ    قريب المسلك ال 

سخُطَك ، لَك الُعتبى حتى 
  ، ترضى وال حوَؿ وال قوَة إالّ بكَ 

اللَُّهمَّ يا حيُّ حيَن الحيَّ ، يا حيُّ 
يا حيُّ ال إلَو   يا ُمحيي الموتي

إاّل أنت ، اللَُّهمَّ إني أعوُذ بنوِر 
ُقدِسَك وَعَظمِة َطهارِتَك وبركِة 
جبلِلَك من كلّْ آفٍة وعاىٍة 
وطارِؽ الليِل والنهاِر وطارِؽ 



 ٜٕٔ    قريب المسلك ال 

الجنّْ واإلنِس إاّل طارقًا يطرُؽ 
منَك بخيٍر يا رحمُن ، اللَُّهمَّ أنَت 
ِغياثي فبك أستغيُث ، وأنَت 

أعوُذ ، وأنَت  ِعياذي فبك
َمبلذي فبك ألوُذ ، يا َمْن ذلَّْت 
لو رِقاُب الجبابرة وخضعْت لو 
أعناُؽ الفراعنة ، أعوُذ بجبلِؿ 
وجِهَك وكرـِ جبلِلَك من ِخْزيَك 



 ٕٕٓ    قريب المسلك ال 

وكشِف َسْتِرَؾ وِنسياِف ِذكِرَؾ 
واإلضراِب عن ُشكِرَؾ ، أنا في 
ِحرِزَؾ وَكَنِفَك وكبلئِتَك في ليلي 

راري ، ظعني ونهاري ، نومي وقَ 
وأسفاري ، حياتي ومماتي ، 
ِذكُرَؾ ِشعاري ، وثناؤَؾ ِدثاري ، 
ال إلَو إاّل أنَت ُسبحاَنَك 
وبحمِدَؾ تشريفًا لعظَمِتَك 



 ٕٕٔ    قريب المسلك ال 

وتكريمًا لُسُبحاِت وجِهَك ، 
أِجْرني من ِخْزيَك ومن شرّْ عباِدَؾ 
واضرْب عليَّ ُسراِدقاِت ِحفِظَك  
وأدخلني في حفِظ عنايِتَك ، 

عليَّ بخيٍر ياأرحَم الراحمين  دْ ػوجُ 
* ال إلَو إاّل اهلُل الحليُم الكريُم  ، 
سبحاَف اهلِل ربّْ السمواِت السبِع 
ربّْ العرِش العظيم ، الحمُد هلِل 



 ٕٕٕ    قريب المسلك ال 

ربّْ العالمين * اللَُّهمَّ إني أعوُذ 
بَك من شرّْ كلّْ ذي شرٍّ ، وأدرأُ 
بك في نحره ، وأستعيُنَك عليو 

ا شرٍّ بم فاكفني شرَّ كلّْ ذي
شئَت وكيَف شئَت وأّنى شئَت 

أرحَم الراحمين * اللَُّهمَّ إنك يا
ابتدأَت الخلَق من غيِر حاجٍة لك 
إليهم  بْل مّنًا منك عليهم ، ثم 



 ٖٕٕ    قريب المسلك ال 

جعلتهم فريقيَن  فريقًا في النَّعيِم 
وفريقًا في السَّعيِر ، فاجعلني 
للنَّعيِم وال تجعلني للجحيم ، 

خلَق ِفرقاً اللَُّهمَّ إنَك خلقَت ال
ومّيزتَػُهْم طُُرقًا قبَل أْف تخلَقهم ، 
فجعلَت منهم شقيِّا وسعيدًا ، 
وغويِّا ورشيدًا ، فأسعْدني 

بطاعِتَك ، وال ُتْشقِني بمعصيِتَك  



 ٕٕٗ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ إنَك علمَت ما تكسُب كلُّ 
نفٍس قبل أف تخلَقها فبل محيَص 
لها مما علمَت ، فاجعلني مَّمن 

ِتَك ، اللَُّهمَّ إفَّ استعمْلَتُو في طاع
أحًدا ال يشاُء حتى تشاَء ، 
فاجعْل مشيَتَك لي أْف أشاَء ما 
يُقرّْبني إليك ، اللَُّهمَّ إنَك قدَّرَت 
حركاِت العباِد فبل يتحرُؾ شٌئ إالّ 



 ٕٕ٘    قريب المسلك ال 

بإذنك ، فاجعل حركاتي كلَّها في 
تقواَؾ ، اللَُّهمَّ إنَك خلقَت الخير 
ا والشرَّ وجعلَت لكلّْ واحٍد منهم

أىبًل وعامبًل يعمُل بو ، فاجعلني 
من خير القسمين   اللَُّهمَّ إنَك 
خلقَت الجنَة والناَر وجعلَت لكلّْ 
واحدٍة منهما أىبًل وُسكانًا ، 
فاجعلني من ُسكاف جّنِتَك ، 



 ٕٕٙ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ إنَك أردَت بقوـٍ الُهدى 
وشرحَت بو ُصدوَرىم ، وأردَت 
بقوـٍ الضبلؿ وضيَّقَت بو 

، فاشرْح صدري ُصدوَرىم 
لئليماِف وزيػّْْنُو في قلبي ، وَكرّْْه 
إليَّ الُكفَر والُفُسوَؽ والعصياَف 
واجعلني من الراشدين ، اللَُّهمَّ 
إنَك دبَّرَت األموَر كلَّها فجعلَت 



 ٕٕٚ    قريب المسلك ال 

مصيَرىا إليَك ، فأحيني بعَد 
الموِت حياًة طيبًة وقرّْبني إليَك 
زُلفى ، اللَُّهمَّ َمْن أصبَح وأمسى 

َقُتُو ورجاُؤُه بغيِرَؾ ، فإنَك ياربّْ وثِ 
ثقتي ورجائي والحوَؿ وال قوَة إالّ 

 *بك { 
 



 ٕٕٛ    قريب المسلك ال 

ومهما طلعِت الشمُس وىو في 
 ذلك قطَع ما ىو فيو وقاؿ :

الحمد هلل الذي وىب لنا ىذا }
اليـو واقالنا فيو من عثراتنا ، 
الحمد هلل الذي ألبسنا اليـو 

 افيتو وجاء بالشمس من َمطَلِعها ع
ُهمَّ إني أصبحُت ُأشِهُدَؾ بما اللَّ 

َشِهدَت بو لنفسك وشهدْت بو 



 ٜٕٕ    قريب المسلك ال 

مبلئكُتَك وحملُة عرِشَك وجميُع 
خلِقَك أنك أنت اهلُل ال إلو إالّ 
أنت القائُم بالقسط ، ال إلو إالّ 
أنت العزيُز الحكيُم ، اكتب 
شهادتي بعد شهادِة مبلئكِتَك 
وأولي العلم ، اللَُّهمَّ أنت السبلـ 

بلـ نسألك يا ذا ومنك الس
الجبلِؿ واإلكراـِ أف تستجيَب لنا 



 ٖٕٓ    قريب المسلك ال 

دعَوتَػَنا ، وأف تُعطينا رغبتَػَنا ، وأف 
تُغنينا عمَّن أغنيتو عّنا من خلقك  
اللَُّهمَّ أْصِلْح لي ديني الذي ىو 
عصمُة أمري  ، وأصلح لي 
 ُدنياَي التي فيها معاشي ، واْصِلحْ 

 لي آخرتي التي إليها  ُمنقلبي 
اَة زيادًة لي في كل واجعل الحي

خيٍر ، واجعل الموَت راحًة لي 



 ٖٕٔ    قريب المسلك ال 

،  فإذا ارتفعت   {من كلّْ شرٍّ 
الشمُس قدَر رُمٍح صّلى ركعتي 
اإلشراؽ ثم ركعتين من الضحى 
وينوي االستخارة معها ويقرُأ في 
الكلّْ ) الكافروف واإلخبلص ( 
ويأتي بعدىما بدعاء االستخارة 

بعد الحمِد العامة ، فيقوؿ 
ِة على النبي صلى اهلل والصبل



 ٕٖٕ    قريب المسلك ال 

عليو وسلم  : }اللَُّهمَّ إني 
أستخيرؾ بعلِمَك ، وأستقدُرَؾ 
بقدرِتَك ، وأسأُلَك من فضلك 
العظيم ، فإنك تقدُر وال أقدُر ، 
ـُ  وتعلُم وال أعلُم ، وأنت عبّل
الغيوِب ، اللَُّهمَّ كلُّ ما َعَزمُت 
عليو ونويُت فعَلو من سائِر األموِر 

ىذا اليوـِ  اللَُّهمَّ إْف  واألشياِء في



 ٖٖٕ    قريب المسلك ال 

كنَت تعلُم أفَّ ذلك خيٌر لي في 
ديني وُدنياَي ومعادي وَمعاشي 
وعاقبَة أمري وعاِجِلو وآجِلِو 
فأْقُدْرُه لي ويسّْره لي ثم بارْؾ لي 
فيو ، اللَُّهمَّ وإْف كنَت تعلُم أفَّ 
ذلك شرّّ  لي في ديني وُدنياَي 
ومعادي وَمعاشي وعاقبَة أمري 

ِلو وآجِلِو فاصرِْفُو عنّْي وعاجِ 



 ٖٕٗ    قريب المسلك ال 

واصرفني عنو واقدر لي الخيَر 
حيُث كاف ، ثم َرضّْني بو 
برحمتك يا أرحم الراحمين { ، 
ثم يأتي بعد ذلك بما خلفو من 
المئين التالية لحزب الحبيب 
عبداهلل  وإْف أتى بػػػػ} الحوؿ وال 
قوة إاّل باهلِل العلي العظيم { بعد 

هلِل وال إلو  } سبحاَف اهلِل والحمدُ 



 ٖٕ٘    قريب المسلك ال 

إاّل اهلُل واهلُل أكبر{ وأكملها بها 
 كاف أحسن وأتم .

وىذه أذكار حسنة جامعة     
استحسن ترتيبها بعض العلماء 

وحثّنا عليها بعُض مشايخنا  
األوؿ } ربّْ اشرح لي صدري 
ويسّْْر لي أمري { الثاني }ربّْ 
إني لما أنزلَت إليَّ من خيٍر 



 ٖٕٙ    قريب المسلك ال 

هلُل ونعَم فقيٌر{ الثالث } حسُبنا ا
إاّل باهلل  الوكيُل  وال حوؿ وال قوة

العلي العظيم العزيِز الحكيِم { 
الرابع } يا فّتاُح يا رزَّاُؽ يا كافي 

يا ُمغني{ الخامس } ما شاء اهلل  
الحوؿ وال قوة إاّل باهلل { 
السادس } اللَُّهمَّ صلّْ على 
سيدنا محمٍد عبِدَؾ ورسوِلَك 



 ٖٕٚ    قريب المسلك ال 

و وصحبو النبيّْ األُميّْ وعلى آل
وسلّْم { يكرر كلَّ واحٍد من ىذه 

فإف تعسر األذكار ) مائة مرة ( 
على نفسو أتى  قَ يَّ عليو ذلك وضَ 

  بالعدد الذي يطيق المداومة عليو
ثم إذا مضى من النهار ربعو 
صلى صبلة الضحى أربعًا أو 
ستاً ، يقرأُ في األولى من األولتين 



 ٖٕٛ    قريب المسلك ال 

بعد الفاتحة سورة }والشمِس{ 
 ة سورة } والضحى{ وفي الثاني

وفيما بعدىما الكافروف 
واإلخبلص ، ويدعو بعدىا بما 
تيسر مما مّر بعد الصبح ويضيف 
إليو : } اللَُّهمَّ بك ُأصاوؿ وبك 
ُأحاوؿ وبك أُقاتل { لوروده 
بعدىا ، ثم يقوؿ : } ربّْ اغفر 



 ٜٖٕ    قريب المسلك ال 

لي وارحمني وُتْب عليَّ إنك أنت 
 التواب الرحيم { 

 *( ن مرةأو  أربعي  مرةً  )مائة
ـُ القيلولَة في وقتها فإذا  ثم ينا
استيقظ لصبلة الظهر تطهر 
وصلى ركعتين ينوي بهما تحيَة 
المسجِد وسنَة الوضوِء وصبلة 
الزواؿ  فإْف أمكنو إفراد صبلة 



 ٕٓٗ    قريب المسلك ال 

الزواؿ بركعتين أو أربع ركعات 
فهو األكمل ، فإفَّ أقلَّها ركعتاف 

ويقرُأ في كلّْ ىذه  وأكثَرىا أربع ، 
فروف واإلخبلص ( فإف الكا)

بعض العلماء استحسن ىاتين 
السورتين في كل صبلة لم يرد 

، ثم يصلي  فيها قرآف مخصوص 
سنَة الظهر القبلية أربعًا ، ويؤثر 



 ٕٔٗ    قريب المسلك ال 

عن الحبيب عبداهلل بن علوي 
الحداد في كل ركعة من األربع 
)آية الكرسي ومقرى من سورة 
يس واإلخبلص "ثبلثاً" ( فإْف 

بعض  عمل بذلك ولو في
األحياف مع الفراغ والفرصة كاف 
حسنًا ، ثم يدعو بعدىا بدعاء 
الفجر }اللَُّهمَّ إني أسأُلَك رحمًة 



 ٕٕٗ    قريب المسلك ال 

.... الدعاء إلى  ؾَ من عندِ 
ثم }اللَُّهمَّ إنك تعلُم   آخره{

سرّْي وعبلنيتي فاقبل معذرتي ، 
عطني سؤلي  اوتعلم حاجتي ف

وتعلم ما في نفسي فاغفر لي 
إني أسأُلَك إيماناً ذنبي ، اللَُّهمَّ 

دائمًا يُباشُر قلبي ، وأسأُلَك يقيناً 
صادقًا حتى أعلَم أنو لن ُيصيبني 



 ٖٕٗ    قريب المسلك ال 

إاّل ما كتبَتُو عليَّ ، ورضّْني بما 
قسمَتُو لي ، اللَُّهمَّ أطل ُعُمري 
في طاعِتَك ومعرفِتَك ، وامؤل 
قلبي من اليقين ، وىوّْْف عليَّ 
سكراِت الموت ، واختْم لي 

وارزقني ُمرافقَة نبيَك بالحسنى ، 
سيِدنا محمٍد صلى اهلل عليو 
وسلَّم  في أعلى جنِة الُخلِد  



 ٕٗٗ    قريب المسلك ال 

ونعمّْني بكماِؿ لذِة النظِر إلى 
وجِهَك الكريم { فإذا قربت 
االقامة أتي بالكلمات الخمس 
السابقة وأجاب المقيم وأتى بما 
بعدىا وصلى كما تقدـ ، ثم أتى 
بعد الصبلِة باألذكاِر المطلوبة 

لى ما سبق  ثم يقوؿ } ال إلو ع
إاّل اهلُل الملُك الحقُّ المبيُن { 



 ٕ٘ٗ    قريب المسلك ال 

)مائة مرة( }سبحاَف اهلِل وبحمده 
سبحاف اهلِل العظيم { )مائة مرة(   

فإف أبطأت االقامة وقّدـ شيئاً من 
فإْف   ،ىذين الذكرين فبل بأس 

يـو جمعٍة قرأ سورَة اليـو كاف 
وقاؿ  الكهِف في ليلِتها ويوِمها ،

يوِمها }اللَُّهمَّ صلّْ على في 
سيِدنا محمٍد عبِدَؾ ونبيَّْك 



 ٕٙٗ    قريب المسلك ال 

ورسوِلَك  النبيّْ األُميّْ وعلى آِؿ 
سيدنا محمد{  )ثمانين مرة( 
}اللَُّهمَّ صلّْ على سيِدنا محمٍد 
وعلى آِؿ سيِدنا محمٍد  صبلًة 
تكوف لَك رضآًء ولحقّْو أداًء ، 
وأعطو الوسيلَة والفضيلَة ، 

ـَ  المحموَد الذي  وابعْثُو المقا
وعدَتُو واجزِِه عنَّا ما ىو أىُلُو ، 



 ٕٚٗ    قريب المسلك ال 

واجزه أفضل ما جازيَت نبيًا عن 
إخوانو  ُأمَِّتِو ، وصلّْ على جميعِ 

أرحم من النبيين والصالحين يا
الراحمين { )سبعاً( ويقرُأ بعد 
الصبلة وىو ثاٍف رجليو قبل أف 
يتكلم )الفاتحة واإلخبلص 

ثم  وذتين ( )سبعًا ، سبعاً(والمع
: }اللَُّهمَّ يا غنيُّ ياحميُد يقوؿ



 ٕٛٗ    قريب المسلك ال 

ياُمبدُئ يا ُمعيُد يا رحيُم يا ودوُد  
أغنني بحبلِلَك عن حراِمَك ، 
وبطاعِتَك عن معصيِتَك  
وبفضَلَك عمَّن سواؾ{ ثم َوَلْو 
على التراخي }سبحاَف اهلِل 
العظيِم وبحمِدِه { )مائة مرة( 

صلى  فإذا دخل وقت العصر
} إذا  فيها : سنتو أربعًا ، يقرأُ 



 ٜٕٗ    قريب المسلك ال 

{ زُلزِلِت األرُض  .... إلى آخرىا
وما بعدىا على التوالي أربع سور  
في كل ركعٍة سورة ، فإذا فرغ 
قاؿ : }اللَُّهمَّ إنك تعلُم سرّْي 
..... إلى آخر ما تقدـ بعد سنة 
الظهر القبلية { وقاؿ :}أستغفُر 
اهلَل { )سبعين مرة(  ، ثم يأتي 

إلجابة وما بما قبل اإلقامة ، ثم ا



 ٕٓ٘    قريب المسلك ال 

بعدىا والصبلة وما يليها على ما 
 مّر تفصيلو وبيانو وترتيبو .

ثم يقرُأ حزَب البحِر ألبي   
 رضي اهلل عنو الحسن الشاذلي

وىو ىذا : }  بسم اهلل الرحمن 
الرحيم * اللَُّهمَّ يا اهلُل يا عليُّ 
ياعظيُم يا حليُم يا عليُم أنت ربّْي 

رِبي  وعلُمك حسبي ، فِنْعَم الربُّ 



 ٕٔ٘    قريب المسلك ال 

ونعَم الحسُب حسبي ، تنصُر َمْن 
تشاء وأنَت العزيُز الرحيُم ، 
نسأُلَك الِعصمَة في الحركاِت 
والسكناِت والكلماِت واإلراداِت 
والخطراِت ِمَن الُشُكوِؾ والظُُنوِف 
واألوىاـِ الساترِة للقلوِب َعْن 
مطالعِة الغيوِب{ *} فَػَقِد اُبُتِلَي 

ااًل َشديدًا  ، المؤمنوَف وزُْلزِلوا زِلز 



 ٕٕ٘    قريب المسلك ال 

وإْذ يقوُؿ المنافقوَف والذيَن في 
قلوِبهم مرٌض ماَوَعَدنا اهلُل ورُسولُو 
إاّل ُغُرورا { * } فثّبتنا وانُصْرنا 

كما   }ىذا البحَر{وسّخْر لنا 
وسخرَت  سّخرَت البحَر لموسى

الناَر إلبراىيَم وسخرَت الجباَؿ 
والحديَد لداوَد وسخرَت الريَح 

جَن لسليماَف والشياطَين وال



 ٖٕ٘    قريب المسلك ال 

ىو لَك  }ُكلَّ بحٍر{وسخْر لنا 
في األرِض والسماِء والملِك 
والملكوِت ، وبحَر الدنيا وبحَر 

 }ُكلَّ شئ { اآلخرِة وسّخْر لنا
ياَمْن بيدِه ملكوُت ُكلّْ شٍئ{ * 
  }كهيعص ، كهيعص ، كهيعص{

} اُنصرنا فإنَك خيُر الناصريَن  
وافتْح لنا فإنك خيُر الفاتحيَن 



 ٕٗ٘    قريب المسلك ال 

فر لنا فإنَك خيُر الغافريَن واغ
وارحْمنا فإنَك خيُر الراحميَن 
وارزْقنا فإنَك خيُر الرازقيَن واىِدنا 
ونجّنا من القوـِ الظالميَن وَىْب 
لنا ريحًا طيبًة كما ىي في علِمك 
وانُشْرىا علينا ِمن خزائِن رحِمتك 
واحملنا بها حمَل الكرامِة مع 

السبلمِة والعافيِة في الديِن  



 ٕ٘٘    قريب المسلك ال 

لدنيا واآلخرِة إنَك على كل وا
} اللَُّهمَّ يّسر لنا شٍئ قديٌر{*  

مع الراحِة لقلوبنا وأبداننا  أمورنا{
والسبلمِة والعافيِة في ديننا 

ودنيانا وُكن لنا صاحبًا في سفرنا  
طمس على اوخليفًة في أىلنا و 

وجوه أعدائنا وامسخهم على 
مكانتهم فبل يستطيعوف الُمضّي 



 ٕٙ٘    قريب المسلك ال 

ولو نشاء } ا{ *وال المجئ إلين
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا 
الصراط فأنى يُبصروف ولو نشاء 
لمسخناىم على مكانتهم فما 

 { *  يرجعوف استطاعوا مضياً وال
} يس والقرآف الحكيم إنك لمن 
المرسلين على صراط مستقيم 
تنزيَل العزيِز الرحيم لُتنذر قوما ما 



 ٕٚ٘    قريب المسلك ال 

انذر آباؤىم فهم غافلوف لقد 
أكثرىم فهم ال  حق القوؿ على

يؤمنوف إنا جعلنا فى أعناقهم 
أغبلاًل فهي إلى األذقاف فهم 
مقمحوف وجعلنا من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سداً 

*  فأغشيناىم فهم ال يبصروف{
}شاىت الوجوه ، شاىت الوجوه   



 ٕٛ٘    قريب المسلك ال 

شاىت الوجوه { * } وعنت 
الوجوه للحّي القيـو وقد خاب 
من َحَمَل ظُلما{ * }طس{ * 

عسق{ *}مرج البحرين }حم 
ياف بينهما برزٌخ ال يبغياف {  يلتق

حم *حم*حم*حم*حم*حم*مح*
*}ُحّم األمر وجاء النصر فعلينا 
ال يُنصروف { * }حم تنزيل 



 ٜٕ٘    قريب المسلك ال 

الكتاب من اهلل العزيز العليم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد 

 إلو إاّل ىو العقاب ذي الطوؿ ال
بسم اهلل بابُنا ،   إليو المصير { .*

يس سقُفنا ،  بارؾ حيطانُنا ، ت
عسق .، حم كهيعص كفايُتنا

فسيكفيكهم اهلل  * } حمايُتنا{
 وىو السميع العليم {  



 ٕٓٙ    قريب المسلك ال 

} ستُر العرِش مسبوٌؿ علينا  ، 
وعين اهلل ناظرٌة إلينا  ، بحوِؿ اهلل 
ال يُقدُر علينا { * } واهلل من 
ورآئهم محيط بل ىو قرآف 
 مجيد في لوح محفوظ { *}فاهلل

{  حافظًا وىو أرحم الراحمين خيرٌ 
)ثبلثاً(  } إف وليي اهلُل الذى نّزؿ 

 اب وىو يتولى الصالحين {الكت



 ٕٔٙ    قريب المسلك ال 

عليو  * }حسبي اهلل ال إلو إاّل ىو
{ توكلت وىو رب العرش العظيم

)ثبلثاً(  } بسم اهلل الذي اليضر 
مع اسمو شٌئ في األرض وال في 
السماء وىو السميع العليم { 

والقوة إاّل باهلل  )ثبلثاً( } والحوؿ
 العلي العظيم { *.



 ٕٕٙ    قريب المسلك ال 

وفي نسخة زيادة { : } إف  *}
اهلَل ومبلئكَتو يصلوف على النبى 
ياأيها الذين آمنوا صلوا عليو 

وفي  { * }   وسلموا تسليما
نسخة زيادة { : آية الكرسي 
)وحسن كونها في نفس واحد ( 
: }*  اهلل ال إلو إاّل ىو الحيُّ 

وال نـو لو  القيـو ال تأخذه سنةٌ 



 ٖٕٙ    قريب المسلك ال 

ما  في السموات وما في األرض 
من ذا الذي يشفع عنده إالّ بإذنو 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وال يحيطوف بشئ من علمو إالّ 
بما شاء وسع كرسيو السموات 
واألرض وال يؤده حفظهما وىو 

وفي  * }   العظيم *{ يُّ العل
نسخة زيادة  بعده { : }  يا اهللُ 



 ٕٗٙ    قريب المسلك ال 

من  اكسنييا مبين يا نوُر ياحق 
مني من علمك نورؾ وعلّْ 

وأفهمني عنك  وأسمعني منك 
وبصّْرني بك وأقمني بشهودؾ * 
وعرّْفني الطريق إليك ، وىوّْنها 
عليَّ بفضلك * وألبسني لباس 
التقوى منك إنك على كل شئ 
قدير ، ياسميُع يا عليُم ياحليم 



 ٕ٘ٙ    قريب المسلك ال 

 اسمعياعليُّ يا عظيم  يااهلل 
ين ، دعائي بخصائص لطفك آم

} أعوذ بكلمات اهلل التامات  
كلها من شر ما خلق { )ثبلثاً(  
ياعظيم السلطاف ياقديَم 
اإلحساف يا دائم النعماء يا باسط 
الرزِؽ يا كثيَر الخيرات ياواسع 

يا سامَع و العطاء يا دافَع الببلِء 



 ٕٙٙ    قريب المسلك ال 

الدعاِء ، ياحاضرًا ليس بغائب 
ياموجودًا عند الشدائد ياخفيَّ 

لصنع يا حليماً اللطِف يالطيف ا
ال يعجْل إقِض حاجتي برحمتك 

 يا أرحم الراحمين{ * .
وىذا الدعاء للشيخ َزرُّوؽ شارح 

: ءة الحزبالحزب يُقرأ بعد قرا
}اللَُّهمَّ إنك تعلم ما نحن فيو وما 



 ٕٚٙ    قريب المسلك ال 

نطلُبو ونرتجيو من رحمتك في 
 أمرنا كِلو ، فيّسر لنا ما نحن فيو

 من سفرنا وما نطلبو من حوائجنا 
ْب علينا المسافات وسّلمنا وقرّ 

من العلِل واآلفات وال تجعل 
الدنيا أكبر ىّمنا وال مبلغ علمنا 
وال تسلط علينا من اليرحمنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين  



 ٕٛٙ    قريب المسلك ال 

وصّلى اهلل على سيدنا محمٍد 
 وصحبو وسلَّم {   وآلو

 *انتهى حزب البحر وما تعلق بو ( )
فإذا اصفرت الشمس وارتفعت   

إلى الجباؿ والحيطاف من األرض 
قرأ سورتي )والشمِس * والليِل ( 
والمعوذتين ، وذلك وقت 
المسبعات أيضًا كما مّر ، فإذا 



 ٜٕٙ    قريب المسلك ال 

أذف المغرب أجابو كما تقدـ 
وقاؿ : } اللَُّهمَّ ىذا إقباُؿ ليِلَك 
وإدباُر نهاِرَؾ وأصواُت ُدعاِتَك 
فاغفر لي { فإْف صلى قبل 
المغرب ركعتين ، قرأ فيهما 

روف واإلخبلص ( ، وليلة )الكاف
السبت )المعوذتين(  ويأتي 
بعدىما بما طُِلَب كما تقرر ، ثم 



 ٕٓٚ    قريب المسلك ال 

يصلى راتبَتها البعدية ركعتين يقرأُ 
فيهما )الكافروف واإلخبلص( 
ويقوؿ بعدىا : } يا ُمقلَّْب 
القلوِب ثبّْْت قلبي على ديِنَك { 
)ثبلثاً( ثم يصلي ركعتين من 

عد األوابين يقرُأ فيهما بصبلة 
الفاتحة )آية الكرسي ( 
واإلخبلص والمعوذتين ، فإذا 



 ٕٔٚ    قريب المسلك ال 

سّلم رفع يديو وقاؿ بحضور 
قلٍب : } اللَُّهمَّ إني أستوِدُعَك 
إيماني في حياتي وعند مماتي 
وبعد مماتي فاحفظو عليَّ إنك 
على كلّْ شٍئ قديٌر { )ثبلثاً( ثم 

 األوابينصبلة يصلي أربعًا من 
بتشهد يقرُأ في األولى بعد 

لفاتحة : }أفحسبتم أنما ا



 ٕٕٚ    قريب المسلك ال 

خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال 
تُرجعوف ، فتعالى اهلُل الملُك 
الحق ال إلو إاّل ُىَو ربُّ العرِش 
الكريم  ومن يدُع مع اهلِل إلهاً 
آخر البرىاف لو بو فإنما حسابو 
عند ربّْو إنو ال يُفلح الكافروف ، 
وقل ربّْ اغفر وارحم وأنَت خيُر 

حاَف اهلِل حين الراحمين * فسب



 ٖٕٚ    قريب المسلك ال 

تمسوف وحين تصبحوف ولو 
الحمد في السموات واألرِض 
وعشّيًا وحين ُتظهروف ُيخرُج 
الحيَّ من الميت وُيخرج الميَت 
من الحي وُيحيى األرض بعد 
موتها وكذلك ُتخرجوف { وفي 

 الثانية :



 ٕٗٚ    قريب المسلك ال 
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 ٕٙٚ    قريب المسلك ال 

وفي الثالثة : } بسم اهلل الرحمن 
الرحيم  حم * تنزيُل الكتاِب من 
اهلِل العزيِز العليِم * غافِر الذنِب 
وقابِل التوِب شديِد العقاِب ذي 

إلو إاّل ىو إليو الطوِؿ ال 
{ و )آية الكرسي( وفي المصير

الرابعة : } لقد جاءكم رسوؿ من 
أنفسكم عزيز عليو ما عنتم 



 ٕٚٚ    قريب المسلك ال 

لمؤمنين رءوؼ حريص عليكم با
رحيم فإف تولَّوا فقل حسبي اهللُ 
ال إلو إاّل ىو عليو توكلُت وىو 

 .ربُّ العرِش العظيم {  
ثم يقرُأ من أذكار المساء ما  

قدمناه في الصباح ، فإْف ثقل 
عليو واستطالو اقتصر على المهم 
منو وأىمو )ورد الحبيب عبداهلل 



 ٕٛٚ    قريب المسلك ال 

ويضيف إليو  بن علوي الحداد(ا
معو مما تقدـ ، ويقرأُ ما شاء مما 

) ألم السجدة والدخاف والواقعة 
وتبارؾ الملك وسبح اسم ربك 
وإذا زُلزلت األرض ، وألهاكم 

ثر ، وإليبلؼ قريش ، التكا
ػػ*والنصر والمعوذتين (والكافروف 

ػ



 ٜٕٚ    قريب المسلك ال 

ويقوؿ بعد القراءِة بل بعد كلّْ 
قربٍة يعملها أو صدقة أو تسبيحاً 

 }الحمُد هلِل ربّْ  أو تهليبًل :
العالمين ، اللَُّهمَّ صلّْ على سيِدنا 
محمٍد وآِلِو وصحِبِو وسلّْْم  اللَُّهمَّ 
أثبني بمحِض فضِلَك وجوِدَؾ 
وكرِمَك على ما قرأتُُو أو سبَّحُتُو 
أو ىلَّْلُتُو أو تصدَّقُت بو على 



 ٕٓٛ    قريب المسلك ال 

حسِب الواقِع ، و أوصِل اللَُّهمَّ 
ذلك الثواب إلى حضرة سيِدنا 

لى اهلل عليو رسوِؿ اهلل محمٍد ص
، وسائر  وأصحاِبوِ وسلَّم وآلِو 

األنبياء والمرسلين ، وعباِد اهلِل 
الصالحين  ووالدينا وأوالِدنا 
وإخوانِنا وأخواتِنا وأعماِمنا 
وعّماتِنا وأخوالِنا وخاالتِنا 



 ٕٔٛ    قريب المسلك ال 

ومشايِخنا وأصحابِنا وأزواِجنا 
ومحابّْنا وأىِل  ُودّْنا و ُودّْ آبائنا 

ا وَمْن أوصانا وذوي الُحُقوِؽ علين
بالدعاء وَمْن أحسَن إلينا وَمْن 

إليو  وأحاطْت  أسأناظلمناه أو 
بو شفقُة قلوبِنا وجميِع المسلمين 

داًء والمسلمات ، اللَُّهمَّ اجعلو فِ 
م من النار ، اللَُّهمَّ اجعلو له



 ٕٕٛ    قريب المسلك ال 

َكاكًا لهم من النار واغفر لهم فِ 
وارحمهم واجمعنا وإياُىْم في داِر  

رّْ رحمِتَك مع كرامتك وُمستق
عباِدَؾ الصالحين وِحزِبَك 
الُمفلحين ، اللَُّهمَّ افعل بي وبهم 
عاجبًل وآجبًل في الدين والدنيا 
واآلخرة ما أنت لو أىٌل ، وال 
تفعل بنا يا موالنا ما نحُن لو أىٌل  



 ٖٕٛ    قريب المسلك ال 

إنك غفور حليٌم جواٌد كريٌم 
فإّف اهلَل سبحانو رءوٌؼ رحيٌم { 

ابًا كامبًل وتعالى يُثيبو على ذلك ثو 
، ويُثيُب كل واحد من الموىوب 
لهم ثوابًا كامبًل ، واهلل ذو 
الفضلِ العظيم ، ويكوف ذكر 
األنبياء والصالحين وتودده إليهم 



 ٕٗٛ    قريب المسلك ال 

باإلىداء إليهم سبب االجابة 
 *والقبوؿ واالثابة 

فإذا سمع أذاف العشاء أتى  
باالجابة وما يليها ، وصلّى صبلة 

هما بعد الرضاء ركعتين ، يقرُأ في
الفاتحة  آية الكرسي مرة 
واإلخبلص ثبلثًا  ويقوؿ بعدىا : 
}اللَُّهمَّ إني أسأُلَك رضاؾ والجنة  



 ٕ٘ٛ    قريب المسلك ال 

وأعوُذ بك من سخطك والنار {  
 )ثبلثاً( ، 

ثم يصلي راتبة العشاء القبلية  
كعتين ، يقرُأ فيهما )الكافروف ر 
االخبلص ( ، ويأتي باألذكار و 

المارة قبل االقامة وُيجيب 
طلب بعد لمقيم ، ويأتي بما يُ ا

االقامة ويصلي الفرض ويأتي 



 ٕٙٛ    قريب المسلك ال 

بعده باألذكار كما سبق ويصلي 
الراتبة البعدية ركعتين : يقرأُ 
فيهما )الكافروف واالخبلص( 
وإْف أراد أْف يؤخر قراءة الُجُرِز 
والُملِك ويقرؤىما فيهما فهو 
مأثور ، وفضلو جزيل ، ثم يصلي 
أربع ركعات بتشهد ينوي بها 
صبلة الحفظ في جميع األمور 



 ٕٚٛ    قريب المسلك ال 

وكفاية جميع الشرور ، ويقرُأ في 
األولى بعد الفاتحة : ) أوؿ 

البقرة ....إلى المفلحوف  
وإلُهُكم اآلية ( وفي الثانية ) آية 
الكرسي ( وفي الثالثة : )هلل ما 
في السموات وما في األرض ... 
إلى آخر سورة البقرة( وفي 

ن( الرابعة :) االخبلص والمعوذتي



 ٕٛٛ    قريب المسلك ال 

ويقوؿ بعدىا } يا َمْن ُيجيُب 
المضطَر إذا دعاه ويكشُف 
السوَء ، يا ِغياَث المستغيثين 
أغثنا ، أغثنا ، أغثنا ، يا َمْن بيده 
ملكوُت كلّْ شٍئ وإليو يرجع 

المستجيرين  األمُر كلو ، ياجارَ 
أجرنا من كشِف ستِرَؾ ونسياِف 
ذكِرَؾ واالنصراِؼ عن ُشكِرَؾ * 



 ٜٕٛ    قريب المسلك ال 

سبحانك إني كنت  ال إلو إالّ أنت
من الظالمين )ثبلثاً( ربَّنا ظلمنا 
أنفَسنا وإْف لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكوننَّ من الخاسرين ، نسأُلَك 
بحقّْ سيِدنا محمٍد وآِؿ سيِدنا 
محمٍد أف ُتصلي وُتسلَّْم عليو ، 

، وأف تحفظنا في جميع األمور 



 ٜٕٓ    قريب المسلك ال 

روِر  وتكفينا جميَع األشراِر و الش
 ،قدير {  إنك على كلّْ شػئٍ 

ثم يأتي بحزب النػصػر  لئلماـ  
رضي اهلل  أبي الحسن الشاذلي

بسم اهلل الرحمن وىو: } عنو 
الرحيم *وقاؿ موسى إني ُعذُت 
بربي وربّْكم من كلّْ ُمتكبر ال 
 يُؤمُن بيوـِ الحساِب { )ثبلثاً(



 ٜٕٔ    قريب المسلك ال 

. اللَُّهمَّ بسطوة جبروِت قَػْهِرَؾ 
َك وبُسرعِة إغاثِة َنْصِرَؾ ، وبَغْيرتِ 

النتهاِؾ ُحُرماِتَك  وبحمايِتَك 
ِلَمِن احتمى بباِبَك ، نسأُلَك 

سميُع  اهلُل يا اهلُل يا يااهلُل يا
ريُع ػقريُب يا س يامجيب يا

ياُمنتقُم يا قهَّاُر ، يا شديَد 
يا َمْن ال يُػْعِجُزُه قَػْهُر  ،البطِش 
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الجبابرة ، وال يَػْعُظُم عليو ىبلُؾ 
  األكاسرِة تمرّْدين من الملوِؾ و الم

أف تجعَل كيَد َمْن كاَدنا في نحرِِه  
وَمْكَر َمْن َمَكَر بنا عائدًا عليو ، 
وُحفرَة َمْن َحَفَر لنا ُحفرًة واقعاً 
ىو فيها ، وَمْن َنَصَب لنا شبكَة 
الِخداِع اجَعْلُو ياسيّْدي ُمسوقاً 
إليها وُمصادًا فيها وأسيرًا لديها * 
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كِفنا َىمَّ اللَُّهمَّ بحقّْ كهيعص  * ا 
الِعدا ، وَلقِّْهُم الرََّدى واجعلهم 
لكلّْ حبيٍب ِفدا ، وسلّْْط اللَُّهمَّ 
عليهم عاِجَل النػّْْقَمِة في اليوـِ 
ْد َشمَلُهْم اللَُّهمَّ  والغدا ، اللَُّهمَّ بدّْ

ُىْم  فرّْْؽ َجمَعُهْم ، اللَُّهمَّ ُفلَّ  َحدَّ
اللَُّهمَّ اجعِل  وأِقلَّ عَدَدُىْم 

ئرَة عليهم ، اللَُّهمَّ أرسِل الدا
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العذاَب إليهم ، اللَُّهمَّ أخرْجُهْم 
عن دائرِة الِحلِم والُّلطِف ، 
ُهْم َمَدَد اإلمهاِؿ ، وُغلَّ  واْسُلبػْ

ِبِهْم وال أيديَهم  ، واربْط على قلو 
اللَُّهمَّ َمزّْقْػُهْم ُكلَّ  تُبلّْْغُهم اآلماَؿ 

ارًا ُمَمزٍَّؽ مزَّقْػَتُو ألعداِئَك انتص
ألنبياِئَك وُرُسِلَك وأولياِئَك ، 
}اللَُّهمَّ انتصر لنا انتصاَرَؾ 
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 باِبَك على أعداِئَك { )ثبلثاً( ألح
}اللَُّهمَّ ال ُتَمكِّْن األعداَء فينا وال 
ِمنَّا وال تسلطهم علينا بذنوبنا { 

 )ثبلثاً( .
} حم ال يُنصروف { )سبعاً( ، 
 اللَُّهمَّ  بحقّْ حم عسق ِحمايُتنا

مما نخاُؼ ، اللَُّهمَّ ِقنا شرَّ 
األسوا ، وال تجعْلنا محبًل للبلوى  
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اللَُّهمَّ أعِطنا أمَل الرَّجاِء وفوَؽ 
األمِل ، اللَُّهمَّ يا َمْن بفْضِلِو 
لفْضِلِو نسأُلَك  إلهي الَعَجَل 
الَعَجَل الَعَجَل *  اإلجابَة اإلجابَة 
اإلجابَة * يا َمْن أجاَب نوحًا في 

، يا َمْن َنَصَر إبراىيَم على  قوِموِ 
أعدائِو ، ياَمْن َردَّ يُوُسَف على 

يعقوَب ، يا َمْن َكَشَف ضُّرَّ أيوَب  
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يا َمْن أجاَب دعوَة زكريا ، يا َمْن 
قَِبَل تسبيَح يُوُنَس بِن َمتَّى ، 
أسأُلَك اللَُّهمَّ بأسراِر أصحاِب 
ىذه الدعواِت الُمستجابات ، أْف 

ناَؾ ، وأْف تُعطينا تقبَل  ما بو دعو 
ما سأْلناَؾ ، و أْنِجْز لنا وْعَدَؾ 
الذي َوَعْدَتُو لعباِدَؾ الصالحين 
المؤمنين * ال إلو إاّل أنت 



 ٜٕٛ    قريب المسلك ال 

ُسبحانك إني كنُت من الظالمين 
*  انقطعْت آمالُنا وِعزَِّتَك إالّ 
منَك ، وخاَب رجاؤنا وحقَّْك إالّ 

 فيَك .
   إْف أبطأْت غارُة األرحاـِ وابتعدتْ 

 عّنا فأقرُب شػٍئ مّنا غارُة اهللِ 
  يا غارَة اهلِل ُحّثي السػيَر ُمسػرعةً 

 في َحػلّْ ُعقَدتِنا يا غػارَة اهللِ 
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   َعَدِت العادوف وجاروا 
 ورجونا اهلَل ُمجيراً 

 وكفى باهلل نصيراً   وكفى باهلل وليِّػػػا
 *يا واحُد يا عليُّ يا حليُم 

 حسبَي اهلُل ونعَم الوكيل *
حوَؿ وال قوَة إاّل باهلِل العليّْ وال

العظيِم ، سبلـٌ على نوٍح في 
العالمين ، استجِب لنا آمين 
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آمين آمين * فُقِطَع دابُر القوـِ 
الذين ظَلموا فأصبحوا ال يُرى إالّ 
َمَساِكنُػُهْم والحمُد هلِل ربّْ 

 العالمين * إنتهى حزب النصر *
 : ثم إذا آوى إلى فراشو قاؿ

ُهمَّ أحيا وأموت ، باسمك اللَّ }
الحمُد هلِل الذي أطعمنا وسقانا  
الحمُد هلِل الذي كفانا وآوانا ، 
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فكم َمْن ال كافي لو وال ُمؤوي { 
ويجمُع كفيو وينفث )ثبلثاً( ويقرأُ 
) اإلخبلص والمعوذتين ( وينفث 
)ثبلثاً( ويمسُح بهما رأَسو ووجَهو 
وما استطاع من جسده ، ويفعل 

، ثم يقوؿ :  كذلك ثانية وثالثة
وثبلثين( }سبحاَف اهلِل { )ثبلثًا 

 * }الحمُد هلِل { مثلها 
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 اهللُ أكبُر{ )أربعاً وثبلثين( }
} ال إلو إاّل اهلُل وحَدَه ال شريك 
لو ، لو الملُك ولو الحمُد وىو 

ثم على كل شٍئ قديٌر { )مرة( 
الفاتحة وأوؿ البقرة ...إلى يقرُأ )

المفلحوف ، وإلهكم إلو واحد 
والتي بعدىا إلى يعقلوف ، اآلية 

وآية الكرسي وآمن الرسوؿ ... 
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إلىآخر السورة * شهد اهلل أنو ال 
إلو إاّل ىو  ... إلى عند اهلِل 
اإلسبلـ ، ثم قل اللَُّهمَّ مالَك 
الملِك ...  إلى بغير حساب * 
إنما المسيُح عيسى ابُن مريَم 
رسوُؿ اهلل وكلمُتُو ألقاىا إلى مريَم 

نو فآمنوا باهلِل وُرُسِلِو وال وروٌح م
تقولوا ثبلثٌة انتهوا خيرًا لكم * 
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إنما اهلُل إلٌو واحٌد سبحانو أف 
يكوف لو ولد . لو ما في 
السموات وما في األرض وكفى 

 باهلِل وكيبًل *
* بسم اهلل الرحمن الرحيم  

الحمُد هلِل الذي خلق السمواِت 
واألرَض وجعل الظلماِت والنوَر 

كفروا بربهم يعدلوف  ثم الذين  
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ىو الذي خلقكم من طين ثم 
قضى أجبًل وأجٌل ُمسّمًى عنده 
ثم أنتم تمتروف وىو اهلُل في 
السموات وفي األرض يعلُم 
سرَُّكم وَجهرَُكم ويعلُم ما تكسبوف 

 -* إف ربَّكم اهلُل الذي 
... إلى المحسنين  -باألعراؼ 

* قل ادعوا اهلَل أو ادعوا الرحمن  
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وأربع  -السورة  إلى آخر -
آيات من آخر الكهِف ينوي بها 
االستيقاظ في أي وقٍت أراد ، 
أولها : إّف الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جناُت 
الفردوِس نُػُزاًل خالدين فيها ال 
يبغوف عنها ِحواًل * قل لو كاف 
البحُر ِمدادًا لكلماِت ربي لنفَد 
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البحُر قبل أف تنفَد كلماُت ربي 
جئنا بو بمثِلِو َمددًا  * قل  ولو

إنما أنا بشٌر مثلكم يُوحى إلىَّ 
أنما إلهػكم إلٌو واحٌد فمن كاف 

ربّْو فليعمل عمبًل  لقاء يرجو
صالحاً وال ُيشرؾ بعبادة ربّْو أحداً 
*  قل َمْن يكلؤكم بالليل والنهار 
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من الرحمن بل ىم عن ذكر ربّْهم 
 معرضوف *

 *    
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* ىذا كلو قبل أف يضطجَع ثم 
يضطجع على جنبو األيمن 
مستقبل القبلة قائبًل : }باسِمَك 

أرفُعُو ، ربي وضعُت جنبي وبك 
إْف أمسكَت نفسي فارحَمها وإْف 
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أرسلَتها فاحفظها بما تحفُظ بو 
عباَدَؾ الصالحين ، أعوُذ 
بكلماِت اهلِل التامة من غضِبِو 
وعقاِبِو وشرّْ عباِدِه ومن ىمزاِت 

  *الشياطيِن وأْف يحضروف 
بسم اهلل الرحمن الرحيم توكلت 
على الحيّْ الذي ال يموت ، وقل 

الذي لم يتخذ ولداً الحمُد هلِل 
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ولم يكن لو شريٌك في الملك 
ولم يكن لو وليّّ من الذؿّْ وكبػّْْرُه 
تكبيرًا ، اللَُّهمَّ قني عذاَبَك يـو 
تبعث عباَدَؾ )ثبلثاً( أستغفُر اهلَل 
العظيَم الذي ال إلو إاّل ىو الحيَّ 

* القيوـَ وأتوُب إليو )ثبلثاً( 
الّ سبحاَف اهلِل والحمُد هلِل وال إلو إ

اهلل و اهلل أكبُر وال حوَؿ وال قوة 
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إاّل باهلِل العليّْ العظيِم ، اللَُّهمَّ إني 
أسلمُت نفسي إليَك وفوضُت 
أمري إليَك وألجأُت ظهري إليك 
رغبًة ورىبًة إليك ال ملجأ وال 
منجا منك إاّل إليك ، آمنُت 
بكتاِبَك الذي أنزلَت ، ونبيَّْك 

َؤمّْنّْي الذي أرسلَت ، اللَُّهمَّ ال تػُ 
َمكَرَؾ وال تُنسني  ِذكَرَؾ وال 
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تكشْف عني ِستَرَؾ وال تجعلني 
 )* عن ُشكِرَؾ*( من الغافلين 

اللَُّهمَّ ابعثنا في أحبّْ الساعاِت 
إليك حتى نذكَرَؾ فتذُكَرنا ، 
ونسأَلَك فُتعطينا ، وندعَوَؾ 

َب لنا ، ونستغفَرَؾ فتغفَر فتستجي
آمنُت باهلِل وكفرُت  لنا 

ُد اهلِل حقّّ طاغوِت ، َوعْ بال
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اللَُّهمَّ إني  * وَصَدَؽ المرسلوف
أعوُذ بك من طوارؽ الليِل 
والنهاِر إاّل طارقًا يطرُؽ منك 

 بخير يا ربَّ العالمين *
قل * بسم اهلل الرحمن الرحيم  

يا أيها الكافروف ...إلى آخرِىا{ 
ثم يذكُر اهلَل تعالى إلى أْف يغلبو 

كوف متطهراً النـو ، وينبغي أف ي
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تائبًا نقيَّ القلِب عن الحقِد 
والغش على أحٍد من المسلمين  
عازمًا على كلّْ خيٍر تاركًا لكلّْ 

فإف استيقظ وىو يريُد شرٍّ ، 
: } ال إلَو إاّل اهللُ  النوـَ قاؿ

وحَدُه ال شريَك لو ، لو الملُك 
ولو الحمُد وىو على كلّْ شٍئ 
 قديٌر ، سبحاَف اهلِل والحمُد هللِ 
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وال إلو إاّل اهلل و اهلل أكبُر وال 
حوَؿ وال قوة إاّل باهلِل العليّْ 

ال إلو إاّل أنت ُسبحاَنك  *العظيِم 
أستغفُرَؾ لذنبي * اللَُّهمَّ وبحمِدَؾ 

وأسأُلَك رحمَتَك ، ربّْ زدني 
علمًا وال تُزِغ قلبي بعد إْذ 
ىديتني ، وىْب لي من لُدْنَك 

ال إلَو  رحمًة إنَك أنَت الوىَّاُب 
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إاّل اهلُل الواحُد القهَّاُر ربُّ 
السمواِت واألرِض وما بينهما 
العزيُز الغفَّاُر { وإذا قلق في 

: }  اللَُّهمَّ مناِمِو فلم ينْم قاؿ
غاَرِت النجوـُ وىدأِت العيوُف 
وأنت حيّّ قيوـٌ ال تأخذَؾ ِسَنٌة 
وال نوـٌ ، يا حيُّ يا قيوـُ أىِد ليلي 

رأى في مناِمِو ما  وأنْم عيني{ وإفْ 
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يحب حمد اهلَل وحّدث بها َمْن 
يحب ، وإْف رأى ما يكره نفث 
عن يساره )ثبلثاً( وقاؿ : } اللَُّهمَّ  
إني أعوُذ بك من عمل الشيطاِف 
وسيئاِت األحبلـ { وال يذكرىا 

 ألحٍد .
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ىذا آخر ما تيّسر نقلو من   
األدعيِة واألذكاِر المطلوبة آناَء 

ِر وفيها بعض طوؿ ، الليِل والنها
ولكنو يسيٌر على َمْن يّسره اهلل 
عليو ، وخفيٌف على من يبتغي 
الزلفى لديو ، واهلل الموفق 
والمعين ، وَمْن جاىد فإنما 
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يجاىُد لنفِسِو إفَّ اهلَل لغنٌي عن 
 العالمين *
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 خاتمٌة جامعٌة وتكملٌة نافعةٌ 
في أذكار وآداب تتعلق بأحواؿ 

 وأسباب
لمريد اآلخرة : أف يبذؿ  ينبغي   

وسعو في إجراء جميع أموره 
الباطنة والظاىرة  على قانوف 
السنة السنية ، والطريقة النبوية ، 

في اإلقتداء واإلتباع   وُ لُّ فالخيُر كُ 
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في اإلىماِؿ واالبتداع   وُ لُّ كُ والشر  
قاؿ اهلُل تعالى : }قل إف كنتم 
تحبوف اهلَل فاتبعوني ُيحببكم اهللُ 

لكم ذنوَبكم واهلُل غفوٌر  ويغفرْ 
رحيٌم { فمما ُيستحب ويُطلب 

التسمية أوؿ  ويُتأكد ويُندب : 
والسواؾ في    كلّْ أمٍر ذي باؿٍ 

كلّْ حاٍؿ من األحواؿ ، سّيما 
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الوضوء والصبلة وإرادة النـو 
واالنتباه ، وقراءة القرآف والعلم 
وذكر اهلل ، وُيكره للصائم بعد 

ف ِغبِّا ىاالزواؿ ، وُيستحب االدّْ 
َدُه  واالكتحاؿ  أي كلما زاؿ َجدَّ

وترًا في كل عيٍن ثبلثة أمياؿ عند 
للَُّهمَّ نوّْْر بصري النـو قائبًل : }ا

صلْح سريرتي { ومن أوبصيرتي و 



 ٕٖٚ    قريب المسلك ال 

المستحبات قصُّ الشارب ونتف 
اإلبط وحلق العانة وقلم األظفار  
وكيفية قلمها على وجو المندوب 
 يتوقف على المعرفة ألسماء

)إبهاـ * سبابة * األصابع وىي : 
ففي  وسطى * بنصر * خنصر ( 

قلم اليدين يبتدئ باليمنى ُمبتدئاً 
بسبابتها ويدور إلى خنصرىا ثم 



 ٕٖٛ    قريب المسلك ال 

خنصر اليسرى ويدور إلى 
ِإبْػَهاِمها ثم يختم بإبهاـ اليمنى ، 

 مَ لَّ ىذه كيفية ، َوَوَرَد }من قػَ 
أظفاره معكسًا منكسًا لم يَػْعَم 

ّسروا ذلك بأف ولم يرمْد { ف
يبتدئ بخنصر اليمنى ثم وسطاىا 
ثم إبهامها ثم بنصرىا ثم سبابتها 
ثم إبهاـ اليسرى ثم وسطاىا ثم 



 ٜٕٖ    قريب المسلك ال 

خنصرىا ثم بنصرىا ثم سبابتها ، 
 خوابس ( )ليمنى يجمع كيفية ا

بأوائل  أوخبس ()وكيفية اليسرى 
الحروؼ من األصابع ، ىذا في 

وأما الرِْجبلف   تقليم اليدين 
ما كتخليلهما في الوضوء فتقليمه

يبتدئ بخنصر الرجل اليمنى 
ويدور عليها ويختم بخنصر 



 ٖٖٓ    قريب المسلك ال 

اليسرى ، وينبغي أف تكوف ىذه 
األربعة أعني قّص الشارب وما 
بعده في يـو االثنين أو الخميس 
أو الجمعة ، ويستحب التيامن 
في الطهارة واألكل والشرب 
واألخذ واإلعطاء ولبس القميص 

ل ما ىو من والنعل ونحوىا من ك
باب التكريم ، والتياسر في ذلك 



 ٖٖٔ    قريب المسلك ال 

مما ىو من باب اإلىانة  
كاالستنجاء والمخاط وخلع 

 .القميص والنعل ونحوىا  
قاؿ مع ما  وإذا لبس ثوبًا جديداً 

مّر في لبس الثياب }  اللَُّهمَّ لك 
الحمُد أنت كسوتنيو ، أسأُلَك 
خيَرُه وخيَر ما ُصنع لو ، وأعوُذ 

ما ُصنَع لو ،  بك من شرّْه وشرّْ 



 ٕٖٖ    قريب المسلك ال 

الحمُد هلِل الذي كساني ما ُأواري 
بو عورتي وأتجمَُّل بو في حياتي{ 

على أحٍد  وإذا رأى ثوبًا جديداً 
قاؿ لو : } إْلَبْس جديدًا وِعْش 
حميدًا وُمْت شهيدًا ، أْبِل وأْخِلْق 

 .ثم أْبِل وأْخِلْق { 
 



 ٖٖٖ    قريب المسلك ال 

 قاؿ : } بسم اهلل  وإذا دخل بيتو 
ُلَك خيَر الموَلِج اللَُّهمَّ  إني أسأ

وخيَر المخرِج ، بسم اهلل َوَلجنا 
وبسم اهلل خرجنا وعلى اهلِل ربّْنا 

وُيسلّْْم ، فإْف لم يكن توكَّلنا { 
في البيِت أحٌد قاؿ : }السبلـ 

 {علينا وعلى عباِد اهلِل الصالحين
ومرَّ أوؿ الكتاب ما يقولو إذا 



 ٖٖٗ    قريب المسلك ال 

خرج من بيتو ، وإذا ُقدّْـ إليو 
ديو وقاؿ : }اللَُّهمَّ الطعاـ غسل ي

اجعلو ِرزقًا طيبًا ال تَِبَعَة فيو وال 
اللَُّهمَّ بارْؾ لنا فيما * حساب 

رزقتنا وأطعمنا خيرًا منو وقنا 
عذاب النار ، بسم اهلل الرحمن 

)* ومما الرحيم { ويأكُل بيمينو 



 ٖٖ٘    قريب المسلك ال 

وُيصغر اللقمة ويجيد ( يليو*
 .المضغ

ويقوؿ بعده : } الحمُد هلِل    
عمني ىذا الطعاـ ورزقنيو الذي أط

من غير حوٍؿ مني وال قوٍة ، 
اللَُّهمَّ كما أطعمتني طيباً 
فاستعملني صالحًا ، الحمُد هلل 
الذي أطعَم وسقى وسوَّغو وجعل 



 ٖٖٙ    قريب المسلك ال 

ي لو مخرجًا ، الحمُد هلِل الذ
أطعمني وأشبعني وسقاني 

{ ويقرُأ بعد ذلك وأرواني
)الفاتحة وإليبلؼ قريش 

أف يشرب  واإلخبلص ( وإذا أراد
أخذ اإلناء بيمينو وشرب بثبلثِة 
أنفاس ، يبتدئ كل واحٍد منها 

بسم اهلل الرحمن الرحيم ػػػػب



 ٖٖٚ    قريب المسلك ال 

ها بالحمِد هلِل  ويقوؿ بعده ويختم
الحمُد هلِل الذي سقانا عْذباً : }

ُفراتًا برحمِتِو ولم يجعلو ِملحاً 
وإذا نظر إلى ُأجاجًا بذنوبنا { 

 قاؿ : } ربَّنا ما خلقتَ  السماء
ىذا باطبًل ُسبحانك فقنا عذاب 
النار * تبارؾ الذي جعل في 



 ٖٖٛ    قريب المسلك ال 

السماء بُروجًا وجعل فيها ِسراجاً 
 *وقمراً ُمنيراً { 

 وإذا رأى ما يحب قاؿ :
الذي بنعمِتِو تتمُّ  }الحمُد هللِ 
اللَُّهمَّ إّف العيَش  الصالحات 

فإْف خاؼ ، عيُش اآلخرِة { 
اء اهلُل ، ػالعيَن قاؿ : }ماش

والقوَة إاّل باهلِل ، اللَُّهمَّ  الحوؿَ 



 ٜٖٖ    قريب المسلك ال 

بارْؾ فيو وال َتُضرُُّه { وإْف رأى ما 
يكره قاؿ : }الحمُد هلِل على كلّْ 
حاٍؿ ، اللَُّهمَّ إّف العيَش عيُش 
اآلخرِة { وإْف رأى مبتليًا قاؿ : 
}الحمُد هلِل الذي عافاني مّما 
ابتبلؾ بو وفضَّلني على كثيٍر 

رأى  مّمن خلَق تفضيبًل { وإذا
النَّعَم في عشر ذي الحجة َكبػََّر 



 ٖٓٗ    قريب المسلك ال 

جهرًا ، وإذا رأى الهبلَؿ قاؿ : 
 هلُل أكبُر ، ربي وربَُّك اهللُ }ا

ىبلُؿ َخْيٍر َو ُرْشٍد ، اللَُّهمَّ أىلَُّو 
علينا  باألمِن واإليماِف والسبلمِة 
واإلسبلـ والتوفيِق لما ُتحُب 
وترضى{ وإذا رأى القمَر قاؿ : 

ي أعوُذ بك من شرّْ }  اللَُّهمَّ إن
 ىذا الغاسِق{ .



 ٖٔٗ    قريب المسلك ال 

وإذا رأى حريقًا َكبػََّر ، وإذا رأى 
الجَن وقد َتَمرََّدْت أّذَف ، وإذا 
عاد مريضًا سألو عن حاِلِو ورََجا 
لو العافيَة وأوصاه بحسِن العمِل 
ورَقَّاه بالفاتحِة والمعوذاِت وقاؿ: 
} أسأُؿ اهلَل العظيَم ربَّ العرِش 

 *َك { )سبعاً( العظيِم أْف يشفيَ 



 ٕٖٗ    قريب المسلك ال 

قاؿ :  وإذا نظر في المرآةِ 
}اللَُّهمَّ كما حسَّنَت َخلقي 
فحسّْْن ُخُلقي  الحمُد هلل الذي 
ـَ صورَة  َلُو وكرَّ سوَّى َخلقي فَػَعدَّ
وجهي َفَحسَّنها وجعلني من 
المسلمين { وإذا عطس ستر 
وجهو بثوِبِو أو يديو وخفَض بها 
صوتو ما استطاع وقاؿ : }الحمُد 



 ٖٖٗ    قريب المسلك ال 

{ حاؿٍ  ربّْ العالمين على كلّْ   هللِ 
وليقل لو من سمع حمده 

}يرحُمَك اهلُل{ وُيجيبو ىو أيضاً :
} يَهديكم اهلُل وُيصلُح بالكم { 

  هُ وإذا أحسَّ بالتثاؤِب دافعو ُجهدَ 
فإذا ُغلب وضع يده على فيو ، 
وإذا أتى أىلو قاؿ : } بسم اهلل  
اللَُّهمَّ جنّْبنا الشيطاف وجنَّْب 



 ٖٗٗ    قريب المسلك ال 

ما رزقتنا { وإذا خدرت  الشيطافَ 
رجُلُو أو طّنْت ُأُذنُُو صّلى على 

اهلل عليو وسلم ،  النبي صلى
ن } ذََكَر اهلُل من ويزيُد في الطني

{ وإذا سمع صياَح ذكرني بَخير
الديِك قاؿ  } ال إلَو إاّل اهلل ، 
اللَُّهمَّ إني أسأُلَك من فضلك { 
وإذا سمع نهيَق الحماِر ونُباَح 



 ٖ٘ٗ    قريب المسلك ال 

ؿ : } أعوُذ باهلِل من الكبلِب قا
وإذا سمع لرجيم { الشيطاِف ا
سبحاَف َمْن ُيسبُّْح : } الرعَد قاؿ

الرعُد بحمِدِه والمبلئكُة من 
بغضِبَك ، ِخيفِتِو ، اللَُّهمَّ ال تقتْلنا 

، وعاِفنا قبل  وال تُهلْكنا بعذاِبكَ 
ذلك { وإذا ىاجِت الرياُح قاؿ 

عْلها اللَُّهمَّ اجعْلها رِياحًا وال تج} 



 ٖٙٗ    قريب المسلك ال 

ريحًا ، اللَُّهمَّ إني أسأُلَك خيَرىا 
وخيَر ما فيها وخيَر ما ُأرسلْت بو  
وأعوُذ بك من شرّْىا وشرّْ ما فيها 

ويقوؿ عند وشرّْ ما ُأرسلْت بو { 
قياِمِو من المجلِس : }سبحاَف 
ربَّْك ربّْ العزة عّما يصفوف ، 
وسبلـٌ على المرسلين  والحمُد 

بحاَنَك  هلِل ربّْ العالمين ، س



 ٖٚٗ    قريب المسلك ال 

اللَُّهمَّ وبحمِدَؾ ، أشهُد أْف اّل إلَو 
أنت ، أستغِفُرَؾ وأتوُب  إالّ 

 { .إليكَ 
 
 
 
 
 



 ٖٛٗ    قريب المسلك ال 

ىذا ومن التجارات الرابحة    
ما عمل بو واألعماِؿ الصالحة 

السلُف الصالحوف والعلماُء 
من تهليِل )سبعين ألفًا ( العاملوف 

ثم يشتري  من } ال إلَو إاّل اهلُل{
النار ، ورد عن  بها نفَسُو من

النبيّْ صلى اهلل عليو وسّلم أف 
من فعَل ذلك أعتقو اهلُل من النار  



 ٜٖٗ    قريب المسلك ال 

وورد أيضًا أف َمْن سّبح ألفًا من 
}سبحاَف اهلِل وبحمِدِه { واشترى 
بها نفَسُو أعتقو اهلل من النار ، 
فينبغي للراغِب في الثواِب أف 
يعمَل بذلك لنفِسِو وألحبابِو 

ـُ ثبلثَة أياـٍ وأقارِبِو ، ومنها ص يا
من كلّْ شهٍر ، تعُبها قليل وثوابُها 

ومنها صبلُة التسبيِح جزيل ، 



 ٖٓ٘    قريب المسلك ال 

وىي أربُع ركعات  المشهورة 
وُيسّلم من كلّْ ركعتين إْف صبلىا 
ليبًل ويجمعها بتشهد إْف صبلىا 
نهارًا ، يقوؿ بعد القراءة 
}سبحاَف اهلِل والحمُد هلِل وال إلَو 

{ )خمس إاّل اهلُل واهلُل أكبر 
عشرة مرة( وفي كلٍّ من الركوع 
واالعتداِؿ والسجودين والجلوس 



 ٖٔ٘    قريب المسلك ال 

بينهما وجلسات االستراحة 
والتشهد )عشرًا.عشرًا( ففي كلّْ 
ركعٍة خمس وسبعوف مرة 

 ومجموعها ثبلثمائة .
 
 
 



 ٕٖ٘    قريب المسلك ال 

وىذا آخر ما أردُت جمعو ،    
راجيًا من اهلِل أْف يعمَّ نفُعُو كلَّ َمْن 

منو أف يُثيبني  قرع سمَعُو ، مؤمّْبلً 
عليو ثواب الدّْاؿ على الخير ، 

ويجعلو خالصًا لو دوف كل غيره  
فإنو الربُّ الكريم البَػرُّ الرحيم ال 
ُيضيع عمل عامل ، وال ُيخيب 

 .أمل آمل 



 ٖٖ٘    قريب المسلك ال 

 
وصّلى اهللُ على سيِدنا محمٍد 
سيِد المرسلين وآِلِو وصحِبِو 

وسلْم ، والحمُد هلِل ربّْ العالمين 
* 

 
 



 ٖٗ٘    قريب المسلك ال 

حم شيخنا ووالدنا وعالمنا َمْن اللهم ار 
بن ربّانا وعّلمنا موالنا السيد محمد 

وارحم ي المالكي الحسني *و السيد عل
 شيخنا الحبيب محمد بن عبداهلل الكاؼ

وارحم جميع علماء الحرمين الشريفين  *
وأصولهم وشيوخهم * وارحم والدي 

من  م* واعتقه مواعف عنه مواغفر له
أعلى الِجناف بجاه سيد  مالنيراف وأسكنه

قديَم  ولد عدناف * ياحّناف يامّناف يا
 يا رحيم يا رحمن * إلحساف *ا



 ٖ٘٘    قريب المسلك ال 

وصّلى اهلل على سيدنا وموالنا 
آِلِو  النبيّْ األميّْ وعلىمحمد 

وصحِبِو وسلَّْم والحمُد هلل ربّْ 
إلى حضرة النبي و العالمين * 

األعظم والشفيع األكـر سيدنا 
وموالنا محمد صلى اهلل عليو 

على الفاتحة وآِلِو وصحِبِو وسلَّْم 
 ىذه النية *



 ٖٙ٘    قريب المسلك ال 

ىذا الكتاب المبارؾ عن نروي 
شيخنا ووالدنا وعالمنا َمْن ربّانا 

بن وعّلمنا موالنا السيد محمد 
ي المالكي الحسني و السيد عل

شيخنا الحبيب محمد بن عبداهلل و *
خنا الفقيو األصولي يوش الكاؼ
أحمد علي جابر عن  العبلمة سيدي

الشافعي الصغير موالنا اإلماـ حسن 
بن سعيد يماني عن مفتي الشافعية ا



 ٖٚ٘    قريب المسلك ال 

يب حسين في مكة المحمية الحب
مفتي الده و  بن محمد الحبشي عنا

 يبالشافعية في مكة المحمية الحب
عن  الحبشي محمد بن حسين 

المؤلف الحبيب طاىر بن حسين 
 رضي اهلل عنهم أجمعين *بن طاىر ا


